
ORDIN nr. 88 din 10 iunie 2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei 

electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale 

pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului 

facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de 

furnizorii de ultimă instanţă 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (4), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 62 din Legea 

energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

prevederile art. 11 din Legea privind eficienţa energetică nr. 121/2014, 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: 

Art. 1 

(1) Se aprobă Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de 

ultimă instanţă, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Pe baza contractului-cadru prevăzut la alin. (1) furnizorii de ultimă instanţă încheie contractele de 

furnizare a energiei electrice cu clienţii casnici care beneficiază de serviciu universal. 

Art. 2 

(1) Se aprobă Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii noncasnici ai furnizorilor 

de ultimă instanţă, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Pe baza contractului-cadru prevăzut la alin. (1), furnizorii de ultimă instanţă încheie contractele de 

furnizare a energiei electrice cu: 

a) clienţii noncasnici care beneficiază de serviciu universal; 

b) alţi clienţi noncasnici care nu se încadrează la lit. a) şi care sunt deserviţi/preluaţi de furnizorii de 

ultimă instanţă, conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 3 

(1) Se aprobă modelul de factură de energie electrică, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă 

din prezentul ordin. 

(2) Începând cu data de 1 martie 2016, facturile emise de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali 

prevăzuţi la art. 1 alin. (2) şi art. 2 alin. (2) vor respecta modelul de factură prevăzut la alin. (1). 

Art. 4 

(1) Se aprobă Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor 

de ultimă instanţă, prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă 

instanţă completează clauzele contractelor-cadru prevăzute la art. 1 alin. (1) şi la art. 2 alin. (1). 

(3) Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă 

instanţă se publică de către furnizorii de ultimă instanţă pe site-ul propriu şi se pun la dispoziţia clienţilor 

finali, în format tipărit, la solicitarea acestora. 

Art. 5 

(1) Contractele de furnizare a energiei electrice încheiate în temeiul contractelor-cadru de furnizare a 

energiei electrice, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, îşi produc efectele până la data încheierii contractelor de 

furnizare a energiei electrice conform dispoziţiilor prezentului ordin. 

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe toată perioada în care, conform prevederilor 

alin. (1), îşi produc efectele contractele de furnizare a energiei electrice încleiate în temeiul contractelor-

cadru de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, clauzele acestora se modifică 

de drept în cazul în care cuprind prevederi contrare celor aprobate prin prezentul ordin. 

(3) În termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, furnizorii de ultima instanţă 

comunică clienţilor proprii, în vederea semnării, contractele de furnizare a energiei electrice emise în 

temeiul prezentului ordin, care au ca efect încetarea valabilităţii contractelor de furnizare a energiei 



electrice încheiate în temeiul contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin Decizia 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările 

ulterioare. 

(4) Clauzele contractuale negociabile din contractul de furnizare a energiei electrice emis pentru un 

client final în condiţiile alin. (3) se completează de furnizorul de ultimă instanţă astfel: 

a) conform opţiunilor prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de părţi în 

temeiul contractelor cadru de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare; 

b) cu cel puţin o variantă de returnare fără costuri suplimentare a sumelor care, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare, trebuie returnate clientului. 

(5) Contractele de furnizare a energiei electrice comunicate de furnizorii de ultimă instanţă conform 

prevederilor alin. (3) şi (4) se consideră încheiate începând cu data de 1 a lunii care urmează după 30 de 

zile de la comunicare, cu excepţia situaţiei în care clientul final comunică furnizorului de ultimă instanţă, 

în acest interval de timp, o solicitare de modificare/completare a clauzelor contractuale negociabile sau 

refuzul de semnare a contractului. 

(6) Termenul-limită de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice comunicate de 

furnizorii de ultimă instanţă conform dispoziţiilor alin. (3) şi (4) este 1 octombrie 2017. Cu 30 de zile 

înainte de termenul-limită, dar nu mai devreme de 30 de zile de la comunicarea contractului în vederea 

semnării, furnizorul de ultimă instanţă transmite clienţilor finali proprii care se încadrează în excepţia de 

la alin. (5) şi cu care, până la acea dată, nu a încheiat contractul de furnizare a energiei electrice conform 

dispoziţiilor prezentului ordin, o notificare de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice 

încheiat în temeiul contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin Decizia preşedintelui 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare. 

(7) După 30 de zile de la transmiterea notificării de reziliere conform dispoziţiilor alin. (6), dacă în 

acest interval de  timp părţile nu au încheiat contractul de furnizare a energiei electrice conform 

dispoziţiilor prezentului ordin, furnizorul de ultimă instanţă poate rezilia contractul de furnizare a energiei 

electrice încheiat în temeiul contractelor-cadru aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, informând în acest sens 

atât clientul final, cât şi operatorul de reţea. 

Art. 6 

(1) Se aprobă Modelul convenţiei de consum energie electrică, prevăzut în anexa nr. 5, care face parte 

integrantă din prezentul ordin. 

(2) Pe baza modelului convenţiei de consum prevăzut la alin. (1), furnizorii de ultimă instanţă 

emit/actualizează convenţiile de consum cu clienţii proprii, pe care le comunică acestora, în vederea 

semnării, odată cu contractele prevăzute la art. 5 alin. (3). 

(3) Convenţiile de consum se consideră încheiate începând cu data de 1 a lunii care urmează după 30 

de zile de la comunicare, cu excepţia situaţiilor în care clientul final comunică furnizorului de ultimă 

instanţă, în acest interval de timp, o solicitare de modificare sau refuzul de încheiere a convenţiei de 

consum. 

(4) Neîncheierea convenţiilor de consum comunicate de furnizorul de ultimă instanţă conform 

prevederilor alin. (2) nu constituie motiv de solicitare a întreruperii alimentării cu energie electrică la 

locurile de consum ale clienţilor respectivi. 

Art. 7 

Contractele de furnizare a energiei electrice încheiate de furnizorii de ultimă instanţă conform 

dispoziţiilor prezentului ordin pentru clienţii finali/locurile de consum noi, care până la acea dată nu au 

avut încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice, produc efecte ulterior emiterii Avizului tehnic 

de racordare/Certificatului de racordare, finalizării contractului de racordare/reţea corespunzător şi 

emiterii celorlalte documente necesare şi obligatorii pentru derularea contractului. 

Art. 8 



Furnizorii de ultimă instanţă şi clienţii furnizorilor de ultimă instanţă duc la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. 

Art. 9 

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2015. 

Art. 10 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a 

energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 21 decembrie 1999, cu 

modificările ulterioare. 

Art. 11 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

-****- 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

Niculae Havrileţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


