
ANEXA nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 88/2015 

 

CONTRACT-CADRU de furnizare a energiei electrice la clienţii noncasnici 

ai furnizorilor de ultimă instanţă 

 

CAPIT OLUL 1: Părţi contractante: 

Între ......................, cu sediul în ...................., judeţul/sectorul ..................., cod poştal ................, 

telefon ..........., fax .............., e-mail ..............., www ................, cod fiscal .................., înscrisă în registrul 

comerţului la nr. ..................., IBAN ......................, deschis la ....................., reprezentată legal prin 

................., denumită în continuare furnizor de ultimă instanţă (FUI), în calitate de vânzător, pe de o parte, 

şi 

.........................., cu sediul în ....................., judeţul/sectorul ...................., cod poştal .................., 

telefon ............., fax .................., e-mail ..............., cod fiscal .............., înscrisă în registrul comerţului la 

nr. ...................., IBAN ...................., deschis la .................., reprezentată prin ....................., denumită în 

continuare client, în calitate de cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract de furnizare a 

energiei electrice (denumit în continuare contract). 

CAPITOLUL 2: Obiectul şi durata contractului 

Art. 1 

Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea energiei electrice şi reglementarea raporturilor dintre 

FUI şi client privind condiţiile de consum, facturare şi plată a energiei electrice la locul/locurile de consum 

următor/următoare: 

1. ......................., judeţul/sectorul ..............., cod de identificare al locului de consum (POD) şi/sau 

cod de identificare al punctului de măsurare .............. . 

2. ........................, cu respectarea condiţiilor stabilite prin avizul/avizele tehnic(e) de 

racordare/certificatul/certificatele de racordare anexate contractului. 

Art. 2 

(1) Contractul intră în vigoare la data de ................. şi este valabil pe perioadă nedeterminată/până la 

data de .............. . 

(2) După încetarea contractului, părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile din contract decât 

pentru punerea în executare a drepturilor şi obligaţiilor care iau naştere din derularea contractului, până la 

data încetării acestuia. 

CAPITOLUL 3: Facturare şi plată 

Art. 3 

Facturarea energiei electrice active consumate la locurile de consum care fac obiectul contractului, pe 

.................. [nivel de tensiune] se face prin aplicarea următorului tarif: 
|_| Tarif aferent furnizării în regim de serviciu 

universal, de tip: ................ 

|_| Tariful: ........... (Se aplică dacă clientul nu 

beneficiază de serviciul universal.) 

Art. 4 

Factura pentru energia electrică consumată se emite de către FUI, pentru fiecare perioadă de facturare, 

astfel: 
|_| Lunar |_| La ............... luni [număr de luni, nu mai mult de 3 luni] 

în intervalul de timp .................. . 

Art. 5 

Facturile şi orice alte documente ce decurg din derularea contractului se comunică clientului de către 

FUI, astfel: 
|_| Prin poştă sau curier 

(Se va selecta doar una din variantele de mai jos.) 

|_| În format electronic 

 

|_| la adresa sediului |_| ................... 

|_| la adresa de corespondenţă |_| prin fax, la numărul .................... 

Art. 6 

Facturile emise de FUI în baza contractului vor fi achitate de client în termenul de scadenţă de 10 zile 

de la data emiterii, data emiterii facturii şi data scadenţei fiind înscrise pe factură. 



Art. 7 

Sumele rezultate în urma derulării contractului, care sunt datorate clientului de către FUI la încetarea 

contractului sau în orice alte situaţii prevăzute în contract, vor fi returnate clientului astfel:. ....................... 

. 

Art. 8 

(1) Periodicitatea de citire (intervalul de timp dintre două citiri consecutive) a indexului contorului în 

vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat este de .............. [număr de luni, nu 

mai mult de 6 luni]. 

(2) Intervalul de timp pentru comunicarea/preluarea indexului autocitit este de cel puţin 5 zile şi este 

comunicat clientului prin intermediul facturii. 

(3) Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul operatorului de reţea 

este ................ . 

Art. 9 

Pentru perioadele de facturare în care nu se citeşte indexul contorului, dacă clientul nu comunică 

indexul autocitit în intervalul de timp comunicat prin intermediul celei mai recente facturi, facturarea se 

face: 

- pe baza cantităţilor corespunzătoare de energie electrică din convenţia de consum anexată 

contractului, dacă aceasta a fost încheiată; 

- pe baza unui consum estimat de către FUI, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, în cazul 

în care nu a fost încheiată convenţia de consum. 

CAPIT OLUL 4: Confidenţialitate 

Art. 10 

Părţile nu au dreptul de a transmite informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul contractului unor 

persoane neautorizate să primească astfel de informaţii. Fac excepţie cazurile când: 

a) se dispune de consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea 

informaţiei; 

b) informaţia este deja publică; 

c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării unui ordin sau 

a unei decizii a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ori a dispoziţiilor 

legale în vigoare; 

d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul 

contractului, inclusiv în situaţiile în care activităţile sunt prestate de către terţi, cu condiţia respectării de 

către aceştia a condiţiilor de confidenţialitate. 

CAPIT OLUL 5: Litigii 

Art. 11 

Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în contract, părţile răspund 

conform legii şi prevederilor contractuale. 

Art. 12 

(1) Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea contractului, care nu pot fi rezolvate pe 

cale amiabilă sau prin intermediul comisiei de soluţionare a disputelor numită prin decizia preşedintelui 

ANRE, vor fi deduse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente. 

(2) Procedurile prealabile de soluţionare a litigiilor apărute cu ocazia derulării contractului nu sunt 

obligatorii; părţile se pot adresa direct instanţei de judecată competente. 

CAPIT OLUL 6: Cesiunea contractului 

Art. 13 

(1) În cazul în care vânzătorul îşi pierde statutul de FUI, acesta cesionează contractul în favoarea 

operatorului economic care a fost desemnat ca FUI pentru zona geografică în care se află amplasate 

locurile de consum care fac obiectul contractului. Notificarea clientului privind cesiunea contractului se 

va face de către FUI - cesionar odată cu prima factură de energie electrică pe care o emite acesta clientului. 

(2) Acordul clientului pentru cesionarea contractului în condiţiile prevăzute la alin. (1) se consideră 

dat implicit, la semnarea contractului. 



CAPIT OLUL 7: Forţa majoră 

Art. 14 

Răspunderea părţilor este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţa majoră, în condiţiile 

prevăzute de Codul civil. 

CAPIT OLUL 8: Clauze specifice 

Art. 15 

(1) Prin semnarea contractului, părţile acceptă ca în toate raporturile contractuale să respecte 

Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă şi 

Condiţiile generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice în situaţia în care 

contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, 

aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, care completează prevederile contractului. Acestea sunt 

publicate pe site-ul FUI şi, la solicitarea clientului, se pun în mod gratuit la dispoziţia acestuia, prin unul 

dintre următoarele mijloace, dar fără s se limita la acestea: fax, e mail, direct sau prin poştă pe suport 

hârtie. 

(2) FUI se obligă să informeze clientul asupra oricăror modificări şi/sau completări ale documentelor 

prevăzute la alin. (1), dispuse de ANRE, prin afişarea pe site-ul propriu şi prin punerea la dispoziţia 

clientului, la solicitare, a formei actualizate a acestora. 

CAPIT OLUL 9: Alte clauze 

Art. 16 

Convenţia de consum încheiată de părţi, Avizul tehnic de racordare/Certificatul de racordare, datele 

din anexele la contractul de reţea încheiat de FUI cu operatorul reţelei electrice, corespunzătoare locurilor 

de consum care fac obiectul contractului, precum şi orice alte anexe agreate de părţi care nu contravin 

prevederilor reglementărilor în vigoare fac parte integrantă din contract. 

Art. 17 

Contractul a fost încheiat la data de ....................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

Semnături 

FUI, 

.................. 

(prin împuternici») 

Client, 

................ 

(numele în clar şi semnătura) 

NOTĂ: 

1.Pentru clienţii finali cu mai multe locuri de consum, prevederile de la art. 3, 4, 5 şi 8 se pot detalia, 

dacă este necesar, într-o anexă la contract. 

2.Contractul încheiat de părţi se poate completa cu clauze specifice, conform înţelegerii părţilor, cu 

condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru şi actele normative aplicabile în 

vigoare. 

 

 


