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CONTRACT DE FURNIZARE A  ENERGIEI ELECTRICE  

NR. __ DIN _________ 

 

 

Acest contract („Contractul”) a fost încheiat astăzi, ________, de către şi între: 

  

EOL ENERGY S.R.L., cu sediul în Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 6,  cod poştal 440012, 

telefon 021/319 32 11, fax 021/319 32 15, având cod de înregistrare fiscală RO18881655, 

înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J30/707/2006, cont bancar nr. 

RO85EXIM102000016153RO13 deschis la EximBank Romania, deţinătoare a Licenţei de 

furnizare a energiei electrice nr. 2051/11.10.2017 eliberată de A.N.R.E., reprezentată legal 

prin dl. Bogdan – Eugeniu BOERU, în calitate de Administrator, denumită în continuare 

„Furnizorul”; 

 

şi 

 

________ cu sediul/domiciliul în [•], str. [•], Cod poştal [•], telefon  [•], fax [•], înregistrată 

la Registrul Comerţului cu numărul [•], cod unic de înregistrare/CNP [•], reprezentată de [•] 

în calitate de [•], denumită în continuare „Consumatorul”; 

 

denumite în continuare 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 la locul/locurile de 

consum situat/situate [adresa/adresele locului de consum, POD, delimitare patrimonială], 

precum și reglementarea raporturilor dintre Furnizor şi Consumator privind condiţiile de 

consum şi de plată ale energiei electrice furnizate.   

                                                      

3. Durata Contractului 

 

3.1. Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de [•] şi 

până la data de [•]. 

 

3.2. Consumatorul are obligația de a răspunde la notificarea de expirare a duratei 

Contractului transmisă de Furnizor în condițiile Legii Aplicabile cu cel puțin 7 zile lucrătoare 

anterior expirării duratei prevăzută la art. 3.1. de mai sus. În lipsa unui răspuns al 

Consumatorului la notificarea transmisă de Furnizor, durata Contractului se va prelungi 

automat pentru o perioadă de 1 (un) an, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional 

în acest sens.   

 

4. Condiţii de desfăşurare a furnizării 

 

4.1. Cantitățile de energie electrică ce urmează a fi cumpărate de către Consumator de la 

Furnizor sunt prevăzute în Anexa 2. 
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4.2. În vederea furnizării de energie electrică în temeiul acestui Contract, Părţile convin că 

Furnizorul va încheia contractele de transport şi distribuţie a energiei electrice pentru locul de 

consum indicat la art. 2.1. 

 

4.3. Măsurarea energiei electrice furnizată conform prevederilor prezentului Contract se va 

efectua în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice. Dacă 

Operatorul de Retea efectuează citirea grupurilor de masurare la intervale mai mari decat 

perioada de facturare, fără a depăşi însă 6 luni, cantitatea de energie electrică facturată între 

citiri se determină astfel: 

 

a) Pe baza indexului autocitit transmis de client pe adresa de corespondență 

electronică a furnizorului, precizată la art. 14.1. Atunci când consideră eronată 

autocitirea, Furnizorul va solicita Clientului refacerea autocitirii și transmiterea unei 

probe (ex. Fotografie a contorului în care să fie lizibile seria și indexul) 

b) Pe baza consumului estimat prevăzut în Anexa 2 – Convenția de consum din 

Contract. 

 

4.4. 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. 

 

5. Preţul de Contract. Modalităţi de plată 

 

5.1. Preţul de Contract va cuprinde elementele de cost menţionate în Secţiunea I art. 2 din 

Anexa 3 la prezentul Contract. Preţul de Contract nu include contravaloarea energiei electrice 

reactive, contravaloare contribuție cogenerare de înaltă eficiență, TVA, acciză și contravaloare 

achiziție certificate verzi.  

 

5.2. Plata contravalorii energiei electrice consumate la Preţul de Contract va fi efectuată în 

conformitate cu prevederile Anexei 3. In nicio situatie, Consumatorul nu va avea dreptul de a 

achita valoarea facturilor catre o terţă persoană, cu excepţia situaţiilor în care există în acest 

sens un acord prealabil, scris şi expres al Furnizorului. 

 

5.3. Plata contravalorii energiei electrice reactive aferente fiecărei Luni Contractuale va fi 

efectuată în cadrul facturii lunare de consum, în conformitate cu prevederile Anexei 3. 

 

6. Declaraţii şi Garanţii 

 

6.1. Părţile declară şi garantează una celeilalte prin prezentul Contract că următoarele 

declaraţii şi garanţii sunt şi vor continua a fi adevărate, exacte şi nu vor induce în eroare, pe 

toată perioada de valabilitate a prezentului Contract: 

 

a) Fiecare Parte este o societate comercială organizată în mod valabil, înregistrată şi 

funcţionând legal, în conformitate cu legile din România;  

b) Fiecare Parte deține toate aprobările necesare pentru executarea obligațiilor 

cuprinse în prezentul Contract, conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor 

legislaţiei primare şi secundare în vigoare; 

c) Prezentul Contract instituie obligaţiile legale şi valabile în sarcina fiecărei Părţi, în 

conformitate cu termenii săi; 

d) Semnarea şi executarea prezentului Contract este de competenţa fiecărei Părţi, a 

fost autorizată legal şi nu contravine niciunei prevederi legale sau document 

constitutiv; 
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e) 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 lichidare 

sau insolvenţă; 

f) Ambele Părți dețin toate informațiile si datele pe care le-au considerat necesare 

cu privire la obligaţiile asumate prin prezentul Contract, inclusiv prevederile legale 

referitoare la prestatiile  care decurg din acesta, iar acestea au fost considerate 

satisfacatoare in vederea incheierii prezentului Contract; 

g) Îşi asuma riscul de eroare cu privire la informatiile si datele suplimentare pe care 

nu le-au investigat sau solicitat de la cealalata Parte; 

h) Voinţa de a încheia prezentul Contract s-a format în mod liber; 

i) Au experienţa si cunoştintele necesare pentru a încheia contracte de acest tip; 

j) Prezentul Contract a fost incheiat in cursul operatiunilor comerciale normale ale 

fiecareia dintre Parti, fara ca vreuna dintre ele sa se afle in stare de nevoie; 

k) Fiecare Parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul Contract, cu 

intenţia de a-şi asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta şi de a 

executa întocmai toate prevederile acestuia; 

l) Prin semnarea prezentului Contract, fiecare parte confirmă faptul că a înţeles şi 

acceptă fiecare şi toate prevederile sale, pe care le consideră echitabile; şi  

m) Ambele Părţi declară că au participat în mod egal la redactarea prezentului 

Contract şi au avut posibilitatea negocierii fiecărei şi tuturor prevederilor 

Contractului. 

 

7. Drepturile şi obligaţiile Furnizorului 

 

7.1. Drepturile Furnizorului 

 

a) să încaseze integral şi la termenele scadente facturile emise în conformitate cu 

prezentul Contract; 

b) să aibă acces în incinta Consumatorului pentru verificarea instalatiei de alimentare 

cu energie electrică până la grupurile de măsurare şi verificarea respectării 

prevederilor prezentului Contract. Accesul se va efectua în prezența delegatului 

împuternicit al Consumatorului; 

c) să participe alături de Operatorul de Distribuţie sau Transport, după caz, acolo 

unde este cazul, la măsurarea şi stabilirea cantităţilor de energie electrică activă 

consumată orar/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; 

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/actualizarea/reconstituirea unei 

garanții financiare și de a executa această garanție, conform prevederilor 

Procedurii privind regimul garanțiilor financiare constituite de clienții finali la 

dispoziția furnizorilor de energie electrică în vigoare; 
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h) să solicite Clientului, atunci când consideră eronată autocitirea, refacerea acesteia 

și transmiterea unei probe (ex. Fotografie a contorului în care să fie lizibile seria 

și indexul) și/sau să solicite operatorului de rețea citiri de verificare; 

i) să rezilieze Contractul în condiţiile prevăzute de Legea Aplicabilă şi/sau de 

prezentul Contract; şi 

j) orice alte drepturi prevăzute de Legea Aplicabilă. 

 

7.2. Obligaţiile Furnizorului 

 

a) să asigure calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu 

prevederile Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei 

electrice; 

b) să asigure Consumatorului energia electrică conform prevederilor Contractului;  

c) să anunţe Consumatorul despre întreruperile în furnizarea energiei electrice, 

convenite anterior între Furnizor şi Operatorul de Distribuţie, cu cel puţin 5 zile 

înainte de data acestora; 

d) să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite 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;  

e) să restituie Consumatorului eventualele diferenţe rezultate ca urmare a ajustării 

de către A.N.R.E. a oricărora dintre elementele componente ale Preţul de Contract; 

f) 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;  

g) să prezinte Consumatorului, la solicitarea acestuia, o copie a contractelor de 

distribuţie şi transport a energiei electrice, încheiate de Furnizor în legătură cu 

locul/locurile de consum deţinut/deţinute de Consumator; 

h) 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; şi 

i) 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; 

b) 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; 

c) 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 de 

Contract; 

d) să racordeze la instalaţiile proprii, cu acordul Furnizorului, alţi consumatori de 

energie electrică, în conformitate cu prevederile Legii Aplicabile; 

e) să primească, prin intermediul Furnizorului, compensații pentru nerespectarea de 

către operatorul de rețea a obligațiilor prevăzute în Standardul de performanță 

pentru activitatea de distribuție a energiei electrice aprobat de A.N.R.E.;     
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f) să primească compensații pentru nerespectarea de către Furnizor a obligațiilor 

prevăzute în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei 

electrice aprobat de A.N.R.E.;    

g) să rezilieze Contractul în condiţiile prevăzute de Legea Aplicabilă şi/sau de 

prezentul Contract; şi 

h) orice alte drepturi prevăzute de Legea Aplicabilă. 

 

8.2. Obligaţiile Consumatorului 

 

a) să achite la termen toate facturile emise de Furnizor în temeiul prezentului 

Contract, cu respectarea prevederilor Anexei 3 la Contract; 

b) să respecte prevederile avizului tehnic de racordare/certificatului de racordar şi să 

acţioneze în solidar cu Furnizorul cu privire la îndeplinirea obligaţiilor acestuia ce 

decurg din contractul de distribuţie şi/sau transport a energiei electrică, încheiate 

cu privire la locul de consum menţionat la art. 2 de mai sus. În cazul încălcării de 

către Consumator a oricăror obligaţii ce îi revin din contractul de distribuţie şi/sau 

transport, acesta va suporta orice consecinţe, incluzând, dar fără limitare, 

întreruperea furnizării energiei electrice sau deconectarea. În această ipoteză, 

Consumatorul nu va putea pretinde Furnizorului continuarea executării obligaţiilor 

sale în temeiul acestui Contract, având în plus şi rǎspunderile la care se face 

referire în art. 8.2 lit. k) de mai jos; 

c) 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 SEN;  

d) să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a 

instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al 

instalaţiilor de protecţie şi automatizare, pentru asigurarea funcţionării în 

continuare a receptoarelor importante, în cazul funcţionării automaticii din 

instalaţiile Operatorului de Distribuţie sau ale Consumatorului;  

e) să-şi ia toate măsurile necesare de protecţie împotriva întreruperilor tranzitorii sau 

a golurilor de tensiune cu o durată maximă de 1 secundă, împotriva 

supratensiunilor tranzitorii (de impuls) de origine atmosferică sau de comutaţie şi 

împotriva deformării curbei sinusoidale de curent ca urmare a armonicilor produse 

de receptoare; 

f) să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu 

influenţeze funcţionarea acestora; de asemenea, Consumatorul va permite accesul 

reprezentanţilor operatorului de măsurare la aceste echipamente, în prezenţa unui 

delegat împuternicit al Consumatorului; 

g) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite conform 

clauzelor corespunzătoare din contractele de transport şi de distribuţie a energiei 

electrice; 

h) să suporte orice consecinţe asupra consumatorilor alimentaţi la instalaţiile sale, ce 

decurg din restricţionarea sau din întreruperea furnizării energiei electrice către 

aceştia, ca urmare a nerespectării de către Consumator a prevederilor prezentului 

Contract, inclusiv în cazul neplăţii energiei electrice; 

i) să respecte normele si prescripţiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării 

efectelor negative asupra calităţii energiei electrice; 

j) să respecte dispoziţiile Operatorului de Transport şi de Sistem, conform 

reglementărilor în vigoare privind schema de funcţionare a instalaţiilor 

Consumatorului racordate la SEN; 
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k) să respecte, împreună cu Furnizorul, toate prevederile contractelor de distribuţie 

şi transport a energiei electrice care sunt relevante pentru alimentarea cu energie 

electrică a instalaţiilor sale, respectiv să se abţină de la orice acţiune care ar putea 

împiedica Furnizorul să îşi respecte obligaţiile asumate prin aceste contracte; în 

cazul  nerespectării acestei obligaţii, Consumatorul va fi răspunzător pentru 

prejudiciile aduse Furnizorului şi îl va despăgubi pe acesta pentru toate sumele pe 

care Furnizorul ar fi obligat să le achite Operatorului de Distribuţie şi/sau 

Operatorului de Transport şi de Sistem, pentru daune produse din culpa 

Consumatorului; 

l) să achite Furnizorului costurile aferente achiziţionării de Certificate Verzi, conform 

legislației aplicabile în acest domeniu; 

m) să comunice în scris Furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la 

baza încheierii Contractului, în maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la producerea 

acestei modificări;  

n) 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; şi 

o) orice alte obligaţii prevăzute de Legea Aplicabilă. 

 

9. Impreviziunea 

 

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

 

a) survenirea unor modificări legislative, ale normelor tehnice sau emiterea de către 

autorităţile competente a unor acte administrative individuale, al căror efect se 

reflectă în modificarea condiţiilor de derulare a contractului, aşa cum au fost avute 

în vedere de pǎrţi în vedere la încheierea acestuia; 

b) creşterea costurilor aferente oricǎror elemente constitutive ale Preţului de 

Contract, fie prin majorarea cuantumului acestor costuri faţǎ de valorile 

menţionate în Anexa 3 la Contract, fie prin introducerea unor noi elemente 

constitutive ale Preţului de Contract. În sensul prezentului contract sunt 

considerate elemente constitutive ale Preţului de Contract, fǎrǎ limitare, (i) tarifele 

reglementate  de A.N.R.E pentru serviciile de sistem, a tarifelor zonale aferente 

serviciului de transport şi tarifele de distribuţie a energiei electrice, (ii) contribuţia 

pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, (iii) costul de achiziţie a cotei anuale 

obligatorii de certificate verzi aferent energiei electrice furnizate, (iv) costul 

serviciului de echilibrare, (v) creșterea prețului de tranzacționare pe piața de 

energie electrică; 

c) în ceea ce privește creșterea prețului de tranzacționare pe piața de energie 

electrică, aceasta se încadrează în categoria situațiilor de impreviziune atunci când 

prețul mediu lunar de tranzacționare in piata spot (PZU) înregistrează o creștere 

de cel putin 20% față de prețul energiei electrice  de la data încheierii contractului, 

mentionat in Anexa 3 art. 2.1 din prezentul Contract. 

 

9.2. Dacă, ulterior încheierii contractului, apare o situaţie de impreviziune, Părţile vor 

modifica prevederile prezentului Contract şi/sau Preţul de Contract, astfel încât să se permită 

derularea Contractului, în cea mai mare mǎsurǎ posibilǎ, în condiţiile iniţiale avute în vedere 

de cǎtre Pǎrţi la încheierea acestuia şi recuperarea integrală de către Furnizor a costurilor 

suplimentare, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
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9.3. În situația  creșterii prețului de tranzacționare pe piața de energie electrică, cauză de 

impreviziune definită la art. 9.1. lit. c) de mai sus, Furnizorul va transmite Consumatorului o 

notificare prin care acesta este informat cu privire la majorarea Prețului de Contract, precum 

și fundamentarea succintă a cauzelor care au condus la o astfel de majorare. Notificarea 

menționată va fi transmisă de Furnizor cu cel puțin 15 zile anterior intrării în vigoare a 

modificării Prețului de Contract. 

 

9.4. Consumatorul se obligă să răspundă în maxim 10 zile calendaristice de la notificarea 

transmisă în conformitate cu prevederile art. 9.3. de mai sus. 

 

9.5. În situația refuzului expres al Consumatorului, manifestat în scris,  de a implementa 

modificǎrile contractuale detaliate mai sus, Contractul se consideră desființat de drept, fără a 

mai fi necesară punerea în întârziere și fără vreo altă formalitate prealabilă, începând cu a 

30-a zi de la data comunicării notificării prevăzută la art. 9.3., dacă Consumatorul nu revine 

asupra refuzului său până la data intervenirii rezilierii de drept. 

 

9.6. Lipsa răspunsului Consumatorului în termenul de 10 zile calendaristice prevăzut la art. 

9.4. de mai sus, respectiv necomunicarea vreunui refuz de a implementa modificările 

contractuale în termenul de 10 zile calendaristice de la comunicarea notificării se consideră 

acceptare tacită a noilor condiții de către Consumator, sens în care modificările vor opera 

automat începând cu cea de-a 15-a zi de la data notificării, nefiind necesară încheierea unui 

Act Adițional. 

 

9.7. Părțile își asumă riscul cu privire la orice alte împrejurări care pot surveni ulterior 

încheierii Contractului, fiind înţeles cǎ nicio ajustare a Contractului nu va fi permisǎ în legǎturǎ 

cu alte situaţii decât cele enumerate la art. 9.1. de mai sus. 

 

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. 

 

10.2. Pentru neachitarea unei facturi emise de Furnizor în temeiul prezentului Contract,  

Consumatorul va plăti dobândă penalizatoare la suma datorată, conform facturii respective, 

pentru fiecare zi de întârziere, cu începere din prima zi după expirarea termenului de plată 

scadent şi până în ziua efectuării plăţii (exclusiv). Valoarea procentuală a dobânzii 

penalizatoare este egală cu 0.1% pe zi de întârziere. Factura aferentă dobânzilor 

penalizatoare se va achita de către Consumator în termen de 10 (zece) zile de la data emiterii 

facturii. 

 

10.3. Dacă Consumatorul nu a achitat suma datorată până la data scadenţei facturii, 

Furnizorul este îndreptăţit să întrerupă furnizarea energiei electrice, prin intermediul 

Operatorului de Distribuţie, cu un preaviz prealabil acordat Consumatorului de 5 (cinci) zile 

lucrătoare. Preavizul trebuie să conţină motivul întreruperii, suma datorată şi termenul de 

plată după care urmează întreruperea furnizării energiei electrice. 

 

10.4. Furnizorul va organiza reluarea alimentării cu energie electrică a Consumatorului în 

maxim 2 (două) Zile Lucrătoare de la data 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. 
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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 10 (zece) 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.    

 

11. Încetarea Contractului 

 

11.1. Cu excepţia obligaţiilor de plată, în privința 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 zile. 

 

11.2. Contractul va înceta în următoarele situaţii: 

 

a) la expirarea duratei sale prevăzute la art. 3.1, în situația în care răspunsul 

Consumatorului la notificarea Furnizorului transmisă conform art. 3.2. este în 

sensul că nu mai dorește prelungirea duratei contractuale; 

b) prin acordul de voință al ambelor părți contractante; 

c) la încetarea dreptului de folosință al clientului final (calitatea de 

deținător/chiriaș/concesionar) aferent locului/locurilor de consum care fac obiectul 

contractului de furnizare a energiei electrice; 

d) în situațiile prevăzute la art. 9.5. din prezentul Contract. Prin excepție de la 

prevederile art. 11.2. lit. f) de mai jos, în situația intervenirii cauzei de reziliere 

prevăzută la art. 9.5. din prezentul Contract nu se impune transmiterea niciunei 

alte notificări în afară de cea prevăzută la art. 9.3., care va specifica și data 

intervenirii rezilierii Contractului, anume 30 zile de la data comunicării acesteia; 

e) în situația prevăzută la art. 10.5. din prezentul Contract; 

f) 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; 

g) consumatorul poate denunţa unilateral Contractul cu respectarea unui preaviz de 

21 (douazecisiunu) de zile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

h) în cazul în care oricare dintre contractele de transport şi/sau distribuţie a energiei 

electrice îşi încetează valabilitatea din orice motive, pe parcursul derulării 

Contractului, prezentul Contract încetează de plin drept, fără nicio altă formalitate 

prealabilă şi fără intervenţia instanţelor de judecată. 

 

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 reprezentatǎ de notificarea 

transmisǎ în acest sens Furnizorului de cǎtre producǎtorul sau vânzǎtorul de energie electricǎ 

relevant. 
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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 bursă sau autoritate de reglementare 

sau guvernamentală cu autoritate asupra respectivei Părţi, indiferent de loc şi 

indiferent dacă solicitarea de informaţii are forţă de lege sau nu;  

c) dacă şi în măsura în care se impune în scopul oricărui litigiu; sau 

d) dacă şi în măsura în care informaţia a devenit publică, fără ca respectiva Parte să 

fie responsabilă de acest lucru. 

 

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. 
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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 ale Părţilor 

de mai jos sau la adresele de contact notificate de Părţi în cursul executării prezentului 

Contract, conform prezentului Articol: 

 

Furnizor 

Adresa: Str. Maior Aviator Ștefan Sănătescu nr. 4, sector 1, București 

Tel: 021/319 32 11  

Fax: 021/319 32 15 

E-mail: furnizare@eol-energy.com 

 

 

Consumator 

Adresă:  

Tel: 

Fax:  

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; şi 

c) Dacă este transmisă prin fax și/sau e-mail, la data și ora primirii faxului și/sau e-

mail-ului, cu condiția primirii lor între orele 08:30 – 17:00; notificările primite prin 

fax și/sau e-mail după orele 17:00 vor fi considerate a fi primite în ziua lucrătoare 

următoare celei menționate pe confirmarea de primire a transmisiei pe fax și/sau 

email;  

  

15. Legea aplicabilă. Litigii 

 

15.1. Prezentul Contract este guvernat de legea română. 

 

15.2. Litigiile decurgând din executarea prezentului Contract, care nu pot fi rezolvate pe cale 

amiabilă în termen de 15 zile de la notificarea transmisǎ de cǎtre orice parte cu privire la 

litigiul relevant vor fi deduse spre soluţionare autorităţii competente şi/sau instanţelor 

judecătoreşti competente. 

 

16. Dispoziţii finale 

 

16.1. Orice modificare la acest Contract va produce efecte numai dacă este făcută în scris şi 

semnată de ambele Părţi, cu excepția modificărilor care operează automat în temeiul art. 3.2. 

și 9.6., respectiv a oricăror alte situații prevăzute expres de prezentul Contract și/sau Legea 

Aplicabilă. 

 

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. Nu exista nici un element 

secundar cu privire la care părţile să fi amânat negocierea pentru o dată ulterioară încheierii 

prezentului contract. 

 

mailto:diana.boeru@eol-energy.com
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16.3. Nicio renunţare la sau modificare a drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de prezentul 

Contract nu va fi operantă decât în cazul în care ele s-au realizat prin declaraţia scrisă şi 

expresă a părţilor, care să indice în mod precis drepturile sau obligaţiile la care se renunţă 

sau sunt, dupa caz, modificate.  

 

16.4. Prezentul Contract îşi va produce efectele după îndeplinirea cumulativă a următoarelor 

condiţii:  

- încheierea de către Furnizor a contractului de transport și servicii de sistem şi a 

contractului/contractelor de distribuţie a energiei electrice; 

 

16.5. Fiecare parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul Contract, cu 

intenţia de a-şi asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul Contract şi de a 

executa întocmai toate prevederile acestuia. Prin semnarea prezentului Contract, fiecare parte 

confirmă faptul că a înţeles şi acceptă fiecare şi toate prevederile sale, pe care le consideră 

echitabile.  

 

16.6. 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. 

 

16.7. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul Contract 

 

16.8. Părţile convin ca următoarele prevederi ale Contractului să supravieţuiască încetării 

acestuia: paragrafele 10.1, 10.2, art.13, art.14, art. 15.2 și Secţiunea II paragraful 1.7 din 

Anexa 3 la prezentul Contract. 

 

16.9. Consumatorul declară că a negociat, înţeles şi luat act de prevederile art. 3, 6.1, 8.2, 

9, 10.3, 12.5, 15 şi 16 din prezentul Contract, pe care le acceptă în mod expres. 

 

Acest Contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte 1 (unul) pentru fiecare parte, la 

data menţionată mai sus. 

 

Pentru şi în numele 

EOL ENERGY S.R.L. 

Pentru şi în numele  

                   ___________  

_______________________ _______________________ 

Bogdan - Eugeniu BOERU   

Administrator  
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DEFINIŢII ŞI REGULI DE INTERPRETARE A CONTRACTULUI 

1. Definiţii  

A.N.R.E 
înseamnă Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 

Energiei 

Certificat Verde 
înseamnă titlul ce atestă producerea din surse regenerabile 

de energie a unei cantităţi de energie electrică 

Legea Aplicabilă 

înseamnă 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 

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 înseamnă o lună calendaristică 

Impreviziune va avea înţelesul atribuit în paragraful 9.1 din Contract 

Operator de Distribuţie (OD) 

înseamnă 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 (OTS) 

înseamnă 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 

Preţul de Contract 

înseamnă contravaloarea unui MWh de energie electrică livrat 

de către Furnizor Consumatorului, astfel cum este 

determinată în Anexa 3 din Contract 

Reprezentant  

Înseamnă 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 

înseamnă sistemul electroenergetic situat pe teritoriul 

naţional; constituie infrastructura de bază utilizată în comun 

de participanţii la piaţa de energie electrică; 

Zi Lucrătoare 

înseamnă 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 Bucureşti, 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) 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. 

 

 

 

 

 

 

Pentru şi în numele 

EOL ENERGY S.R.L. 

Pentru şi în numele  

  

_______________________ _______________________ 

Bogdan - Eugeniu BOERU   

Administrator  
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CONVENȚIE DE CONSUM 

 

Cantitățile lunare de energie electrică vândute, respectiv cumpărate conform prezentului 

Contract pentru locul/locurile de consum: 

 

(Denumire loc de consum, adresa, POD, nivel de tensiune la delimitarea patrimonială): 

 

Luna de furnizare Cantitate (MWh) 

Ianuarie ….. …… 

Februarie …. …… 

Martie …. …… 

Aprilie …. …… 

Mai ….. …… 

Iunie …. …… 

Iulie  …. …… 

August ….. …… 

Septembrie  ….. …… 

Octombrie …. …… 

Noiembrie ….. …… 

Decembrie ….. …… 

TOTAL  …… 

 

 

 

Pentru şi în numele 

EOL ENERGY S.R.L. 

Pentru şi în numele  

__________ 

_______________________ _______________________ 

Bogdan - Eugeniu BOERU   

Administrator  
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PREŢUL DE CONTRACT 

TERMENE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 

 

 

I. Preţul de Contract 

 

1. Preţul de Contract pentru nivelul de _____ tensiune =  ______ Lei/ MWh.  

 

2. La momentul încheierii Contractului, Preţul de Contract cuprinde următoarele elemente de 

cost: 

 

2.1. Preţul energiei electrice = ___ Lei/ MWh; 

2.2. Tarif mediu pentru introducere e.e. din retea (TG) = ______ Lei/MWh; 

2.3. Tarif mediu pentru extragere e.e. din retea (TL) = ______ Lei/MWh; 

2.4. Tariful pentru serviciul de sistem (TSS) = ______ Lei/ MWh; 

2.5. Tariful pentru serviciul de distribuţie înaltă tensiune (TDIT) = ______ Lei/MWh; 

2.6. Tariful pentru serviciul de distribuţie medie tensiune (TDMT) = ______ Lei/MWh; 

2.7. Tariful pentru serviciul de distribuţie joasă tensiune (TDJT) ______ Lei/MWh; 

 

3. În factura aferentă consumului lunar de energie electrică, pe lângă prețul energiei electrice 

si tarifele reglementate aferente serviciului de furnizare, vor fi evidentiate separat  

următoarele: 

 

3.1. Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență = ______ Lei/MWh; 

3.2. Contravaloare achiziție certificate verzi = ______ Lei/MWh; 

3.3. Acciza = ______ Lei/ MWh; 

3.4. TVA = 19%.   

 

4. Clientul va fi informat cu privire la modificarea tarifelor reglementate si/sau taxelor de mai 

sus sau cu privire la apariția unor noi tarife și/sau taxe printr-o notificare transmisă pe 

email la adresa declarată în contract, respectiv publicarea informării client în sistemul CRM 

Eol Energy, după data apariției respectivei modificări;  

 

II. Condiţii şi termene de plată 

 

1. Consumatorul va efectua plata aferentă consumului de energie electrică corespunzător 

unei Luni Contractuale conform facturilor emise de Furnizor, după cum urmează: 

1.1. În primele 10 (zece) zile ale lunii care succede Luna Contractuală se va emite o factură 

care va cuprinde contravaloarea energiei electrice consumate în Luna Contractuală 

respectivă, factură ce va fi achitată integral prin transfer bancar în termen de 20 

(douăzeci) zile de la data emiterii facturii. 

1.2. Dacă ultima zi de plată a facturii nu este o Zi Lucrătoare, atunci plata facturii se va 

efectua în ultima Zi Lucrătoare anterioară zilei de plată respective. 

1.3. Energia reactivă (inductivă şi/sau capacitivă) nu este inclusă în Preţul de Contract şi 

va fi facturata către Consumator, în conformitate cu factura emisă de Operatorul de 

Distribuţie aferentă Lunii Contractuale respective; 
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1.4. Valoarea certificatelor verzi este estimată. Facturarea certificatelor verzi se efectuează 

în conformitate cu reglementările A.N.R.E. în vigoare pe perioada de derulare a 

prezentului Contract; 

1.5. Pe parcursul derularii Contractului, modalitatea de facturare a certificatelor verzi se 

va actualiza în funcţie de modificările reglementărilor A.N.R.E.; 

1.6. La încetarea Contractului, în situaţia în care Consumatorul are debite faţă de Furnizor, 

regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către Furnizor şi plata acesteia de 

către Consumator în termen de 10 (zece) Zile Lucrătoare de la încetarea Contractului. 

Similar, în situaţia în care Furnizorul are debite faţă de Consumator, acesta va returna 

sumele plătite în avans de către Consumator în termen de 10 (zece) Zile Lucrătoare 

de la încetarea Contractului. 

1.7. În cazul în care o sumă facturată de către Furnizor este contestată în parte de către 

Consumator, atunci Consumatorul va transmite Furnizorului, în termen de maxim 5 

zile lucrătoare de la comunicarea facturii o notă explicativă în care îşi va prezenta 

obiecţiile şi va efectua plata sumei necontestate până în ziua limită de plată. 

Nerespectarea termenului de contestare de 5 zile lucrătoare valorează acceptare 

tacită a facturii în integralitatea sa. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe 

cale amiabilă sau de către instanţa competentă ca fiind datorate de către Consumator, 

acesta va plăti o dobândă penalizatoare calculată conform prevederilor contractuale. 

1.8. Plata oricărei sume facturate va fi efectuată cu ordin de plată, prin transfer bancar în 

contul Furnizorului precizat în preambulul la prezentul Contract. Se consideră drept 

dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al 

Furnizorului; 

1.9. În conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare, toate facturile aferente 

obligațiilor de plată ale Consumatorului conform Contractului se vor emite de către 

Furnizor în format electronic și vor fi transmise către Consumator la adresa de e-mail 

____________ declarată de acesta, data e-mail-ului considerându-se a fi data primirii 

facturii. 

 

 

 

Pentru şi în numele 

EOL ENERGY S.R.L. 

Pentru şi în numele  

__________  

_______________________ _______________________ 

Bogdan – Eugeniu BOERU   

Administrator  

 

 


