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CONTRACT 

de furnizare a energiei electrice  

nr. …………………/CEO/…………………….. 

 

 

 

 

        Părţile contractante: 

   Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - ,,Societate administrată în sistem dualist” 
cu sediul în localitatea Târgu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, cod poştal 

217520, telefon 0253/205411, fax 0253/227280, furnizor de energie electrică în baza Licenţei de 

furnizare nr. 1084/11.06.2016, având CIF RO30267310, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj sub numărul J/18/311/31.05.2012, cont de virament 

RO59RZBR0000060014652248, deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Târgu Jiu, reprezentată 

legal prin Daniel BURLAN - Preşedinte al Directoratului şi Constantin Bălăşoiu - Membru al 

Directoratului, denumită Furnizor, pe de o parte,  

                                                                           şi  

….,  având  CI,  seria ……,  nr. …..,  eliberată  la data de  …..,  de către  SPCLEP ……, cod numeric 

personal ……, telefon ……, domiciliat(ă) în localitatea  ….., satul …… str……… nr. ….., jud.  …..  -   

Consumator casnic,  având calitatea  de Cumpărător  pe de altă parte, au încheiat prezentul contract. 

 

Terminologie 

 Art.1. –  Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt  definiţi în anexa nr.1. 

 

Obiectul contractului 

 Art.2. (1)  Obiectul contractului este furnizarea energiei electrice la locurile  de consum  

din Anexa 4 şi reglementarea raporturilor dintre furnizor şi consumator privind furnizarea, 

facturarea, plata şi alte servicii, precum şi condiţiile în care se consumă energia electrică.    

   (2) Instalaţiile electrice aparţinând părţilor se delimitează potrivit prevederilor din   

Avizului Tehnic de Racordare. 

 

Condiţii de desfăşurare a furnizării    

           Art.3. (1) Cantitatea de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către consumator 

de la furnizor este prevăzută în Anexa nr. 2. Cantităţile din Anexa 2 sunt  stabilite la nivelul unei 

luni de decontare în baza prognozei de consum. 

           (2) Consumatorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice active  şi reactive 

consumate (valori măsurate aprobate) conform  facturilor întocmite în baza proceselor  verbale 

emise de operatorul de măsură/distribuţie, la preţurile prevăzute în Anexa 3.  

     Preţul de contract corespunzător nivelului de tensiune la care se realizează 

vânzarea/cumpărarea de energie electrică este obţinut prin însumarea preţului propriu al energiei 
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electrice  de  .... lei/KWh, cu tarifele specifice de transport, servicii de sistem,  administrare piaţă 

şi tarifele de distribuţie aprobate prin Ordinele ANRE în vigoare. 

      (3) Pe perioada de valabilitate a contractului Furnizorul va factura lunar şi va evidenţia în 

mod distinct în factura emisă Consumatorului:  

   

            (3.1.)Serviciile de transport aferente transportului de energie electrică, conform  tarifelor 

de transport aprobate de ANRE, pentru Operatorul de Transport şi Sistem; 

           (3.2.)Serviciile de distribuţie a energiei electrice, contravaloarea energiei reactive, 

conform tarifelor de distribuţie aprobate de ANRE, pentru Operatorul de Distribuţie concesionar; 

            (3.3.) ( a) Componenta de preţ aferentă cotei de certificate verzi alocată consumului de 

energie electrică al consumatorului din luna de decontare determinată, conform Legii 

nr.220/2008, ca produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate 

verzi(CV/MWh) estimate de ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul 

certificatelor verzi  achiziţionate de furnizor pe pieţele centralizate administrate de operatorul 

pieţei de energie.   

           (b) Până  cel târziu la data de  1 septembrie a fiecărui an, furnizorul de energie electrică va 

regulariza în tranşe egale valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, corespunzător  

cotei anuale stabilită  prin ordin de către ANRE, conf. Legii nr. 220/2008, energiei electrice 

facturate şi preţului  mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de furnizor pentru anul 

anterior, prin emiterea de către furnizor a unei facturi către consumator. 

           (c) Prevederile lit. b) se aplică şi în cazul rezilierii contractului înainte de data de 

valabilitate a contractului iar regularizarea componentei de preţ menţionată la lit. a) se va efectua 

în raport cu consumul de energie electrică din perioada de contract, cota finală stabilită de 

autoritatea competentă  şi preţul  mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de furnizor pentru 

anul anterior, prin emiterea de către furnizor a unei facturi către consumator . 

            (3.4.) Consumatorul va plăti furnizorului contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea 

de înaltă eficienţă, conform reglementărilor în vigoare la momentul derulării contractului.  

 (3.5.) Consumatorul va plăti furnizorului contravaloarea accizei conform reglementărilor 

în vigoare la momentul derulării contractului. 

(4) La încetarea contractului, în situaţia în care consumatorul mai are debite faţă de 

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

către consumator, la  termenele prevăzute în art.5. 

(5) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată în 

conformitate cu „Codul de măsurare a energiei electrice” aprobat prin Ordinul Preşedintelui 

ANRE nr. 103/01.07.2015, (sau orice reglementare emisă de autoritatea competentă , în vigoare 

la momentul derulării contractului) în punctele de măsurare stabilite de Operatorul de reţea care 

realizează distribuţia energiei electrice . 

(6) Încheierea contractelor pentru prestarea serviciului de reţea (transport, servicii de  

sistem, distribuţie), se face de către furnizor.  

(7) Citirea contorilor şi comunicarea indecşilor acestora se realizeaza în conformitate cu 

ORDIN ANRE nr. 25 din 31.03.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui 

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015 privind aprobarea 

contractelor-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și pentru modificarea 

Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care dețin 

centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de 

cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 227/2018. 

(7.1) Intervalul de citire a indexului grupului de măsurare de către OR, în vederea emiterii 

facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat, poate fi mai mare de o lună, dar 

nu va depășii 6 luni. 
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(8) Responsabilitatea echilibrării fata de OTS, privind piaţa de echilibrare pentru 

consumul de energie electrica corespunzător prezentului contract revine furnizorului. 

            (9) Orice modificare a tarifelor de transport, servicii de sistem, tarife de distribuţie, 

contravaloare energie reactivă, taxei de cogenerare, preţului şi cotei certificatelor verzi şi a 

accizelor se va  aplica începând cu data intrării în vigoare, conform legislaţiei primare şi 

secundare,  fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale la contract. 

 

Art.4. (1) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către 

operatorul de reţea,  conform Codului tehnic al reţelei de transport, aprobat prin Ordinul 

preşedintelui ANRE nr. 20/2004, modificat si completat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 

35/2004. 

Art.5. (1) Contravaloarea energiei electrice primită în fiecare lună contractuală de către 

furnizor de la consumator se calculează pe baza cantităţii de energie electrică consumată, 

specificată în procesul verbal de consum  şi a preţului de contract  stabilit în Anexa 3, pentru 

fiecare nivel de tensiune. 

   (2) Perioada de facturare este lunară. Pe parcursul derulării contractului, în primele  15 

(zece) zile calendaristice de la finalizarea  fiecărei luni contractuale, furnizorul va factura sumele 

care trebuie plătite de acesta  pentru luna contractuală respectivă. Factura va fi transmisă prin 

poștă sau pe cale electronică în funcţie de solicitarea clientului împreună cu 

documentele/notificările anexate.  

Schimbarea modalităţii de transmitere la solicitarea clientului se realizează fără a fi necesară o 

adiţionare a contractului în acest sens. 
 

   (3) Consumatorul va plăti integral factura până cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii 

care urmează după  luna de contract în care s-a înregistrat consumul de energie electrică.  

               (4) Pentru neachitarea facturilor de către Consumator  până la data scadenţei, prevăzută 

la art. 5 pct. (3), acesta va plăti vânzătorului dobânzi pentru fiecare zi de întârziere, egale cu cele 

prevăzute în Codul Fiscal pentru plata cu întârziere a obligaţiilor faţă de stat, cu începere din 

prima zi după expirarea termenului de plată şi până la achitarea facturii, inclusiv. Se consideră 

drept data de efectuare a plăţii, data înregistrării plăţii în contul bancar al  furnizorului. Nivelul 

dobânzii de întârziere la data semnării prezentului contract este de 0,02% pentru fiecare zi şi va fi 

modificat în concordanţă cu legislaţia în vigoare, nefiind necesar emiterea actelor  adiţionale .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pentru neplata dobanzilor de întârziere vânzatorul are aceleasi drepturi ca cele pentru neonorarea 

obligatiilor contractuale. 

              (5) În cazul în care  o sumă facturată de către furnizor este contestată integral sau în 

parte de către consumator, acesta va înainta  o notă explicativă furnizorului, cuprinzând obiecţiile 

sale, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea facturii, prin fax sau prin poştă. Pentru 

sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de către instanţa competentă ca fiind 

datorate de către consumator, acesta va plăti o penalitate calculată potrivit  alin.(4). 

  (6) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată prin orice mijloc legal de plată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Se consideră drept dată de efectuare a plăţii, data înregistrării plăţii în contul bancar al  

furnizorului. 

  (7) În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei 

electrice, furnizorul are obligația de a transmite clientului final factura cu decontul final de 

regularizare a obligațiilor de plată ori factura estimată pentru ultimul consum de energie electrică, 

în cazul în care clientul final nu asigură OR accesul la contor, cu excepția regularizării 

contravalorii certificatelor verzi. 

(8) După încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, factura de regularizare a 

contravalorii certificatelor verzi se comunică de către furnizor clientului final în termenele și 

condițiile prevăzute de actele normative aplicabile în vigoare. 

(9) În situația în care decontul final de regularizare prevăzut la alin. (7) și factura de 

regularizare a contravalorii certificatelor verzi prevăzută la alin. (8) conțin un sold pozitiv, 
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clientul final are obligația să achite contravaloarea acestora până la termenul scadent de 15 zile 

calendaristice. 

(11) În situația în care decontul final de regularizare prevăzut la alin. (7) și factura de 

regularizare a contravalorii certificatelor verzi prevăzută la alin. (8) conțin un sold negativ, 

furnizorul are obligația să returneze clientului final sumele datorate, în condițiile stabilite prin 

contract, în termen de maximum 15 zile de la data emiterii acestora. 

 

    Obligaţii şi garanţii 

 

Art.6. (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării 

contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în 

prezentul contract, conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale. 

(2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, 

legală, opozabilă în justiţie în termenii acestui contract. 

(3) Părţile se obligă una faţa de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate 

informaţiile, documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt accesibile 

si pot fi dezvăluite conform reglementărilor în vigoare tuturor autorităţilor statului. 

(4) Părţile nu vor transmite informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul prezentului 

contract unor persoane neautorizate sa 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 publica; 

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

unui ordin sau a unei decizii a autorităţii competente ori a unei legi in vigoare; 

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

obiectul contractului. 
            (5)Furnizorul este îndreptăţit să solicite unui client final constituirea de garanţii financiare pentru 

o perioadă de consum echivalent de maxim un an în cazul constatării, conform prevederilor legale în 

vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să 

sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare precum şi în cazul întârzierilor 

repetate la plată.  

          Valoarea Garanţiei nu poate depăşi valoarea consumului pentru o lună, calculată pe baza puterii 

medii  din ultimele 2 luni de livrare şi a preţului de contract, la care se adaugă TVA.   

         (6)Refuzul constituirii garanţiilor prevăzute la alin. (5) dă dreptul furnizorului să solicite 

operatorului de distribuţie deconectarea clientului final de la reţea. 

 (7) Garanţia de bună plată devine exigibilă atunci când consumatorul nu achită facturile 

aferente serviciului de furnizare energie electrică în termen de 15 (cincisprezece) zile de la 

termenul de scadenţă prevăzut la Art.5 (3) 

 (8) Garanţia de bună plată se restituie consumatorului în termen de 42 de zile de la 

încetarea contractului, în măsura în care nu afost executată. 

 

Drepturile şi obligaţiile părţilor 

Art.7. (1) Părţile sunt de acord ca în cazul în care autorităţile competente  modifică preţul 

pentru tarifele de transport,  servicii de sistem, distribuţie,  taxa de cogenerare, accizei, preţului  

şi cota certificatelor verzi,  să modifice preţul de contract  fără a fi necesar emiterea actelor 

adiţionale la contract. 

(2) În situaţia în care consumatorul  are întârzieri la plată mai mari de 15 zile de la 

termenul scadent înscris pe facturi, părţile sunt de acord ca furnizorul să dispună operatorului de 

reţea întreruperea energiei electrice prin  deconectarea consumatorului de la reţea,  cu un preaviz 

emis cu 5 zile lucrătoare  înainte de data întreruperii. 
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(3) Reluarea furnizării energiei electrice se face  în termen de 4 ore de la momentul în care  

furnizorul primeşte confirmarea îndeplinirii obligaţiilor de plată şi garantare şi după ce operatorul 

de distribuţie  asigură condiţiile tehnice  necesare repunerii sub tensiune. 

(4) Consumatorul are dreptul de a denunţa în mod unilateral contractul de furnizare, în 

mod gratuit, cu un preaviz de 21 zile înainte  de data solicitată,  cu respectarea condiţiilor 

contractuale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În acest caz,  se va face citirea contorului la 

data solicitată pentru schimbarea furnizorului şi se va emite factura de regularizare a consumului 

de energie. 

(5) Consumatorul are dreptul să își schimbe efectiv furnizorul, în termen de cel mult 21 de 

zile de la data solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE; 

(6) Drepturile şi obligaţiile părţilor se completează cu prevederile Ordinului ANRE nr. 

235/2019 prin care se aprobă Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali 

respectiv Ordinul ANRE nr. 90/17.06.2015, Modificat prin Ordin ANRE nr.25/2021 Anexa 2,  

privind ,,Condiţiile generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru 

situaţia în care  contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de 

distribuţie şi furnizor”. 

 

                                            Modificarea circumstanţelor 

Art.8.  (1) În sensul prezentului contract, prin “modificare de circumstanţe” se înţelege 

intrarea în vigoare a unor legi/reglementări, precum şi modificarea/abrogarea celor existente, 

ulterior încheierii prezentului contract.  

(2) Dacă, ulterior încheierii contractului, apare o modificare de circumstanţe care are /sau 

poate avea ca efect: 

a) Creşterea pentru furnizor a costului  anual,   mai mult de  5%, faţă de anul anterior,  ce 

implică obligaţia furnizorului să emită acte adiţionale  pentru modificarea preţului energiei  

electrice la barele centralei.  

b) Creşterea/scăderea costului  de producţie anual, inclusiv costul de achizitie al 

certificatelor de carbon, cu  mai puţin  de  5%, faţă de anul anterior,  ce poate conduce la 

modificarea  de către furnizor a  preţului energiei  la barele centralei, cel mult odată pe an,  cu 

emiterea actelor adiţionale; 

c) Obligarea furnizorului de a efectua noi cheltuieli de capital, al căror efect asupra 

costurilor anuale se evaluează plecând de la premiza că sunt amortizate egal pe o perioadă 

reprezentând durata de viaţă contabilă a activelor respective, iar valoarea cumulată a acestor 

efecte în anul de contract este mai mare de 5% din valoarea contractului pe anul respectiv,  

părţile vor modifica preţurile de contract, prin încheierea de acte adiţionale, astfel încât să se 

permită recuperarea integrală de către furnizor a costurilor suplimentare. 

             (3) În cazul în care Consumatorul nu acceptă modificările de circumstanţe ca urmare a 

intrării în vigoare a unor legi, ordine ANRE, ordonanţe de urgentă sau hotărâri ale guvernului 

valabile pentru Furnizorii şi Consumatorii de energie electrică, Furnizorul de energie are dreptul 

să solicite operatorului de distribuţie deconectarea clientului final de la reţea, după emiterea unui 

preaviz de 5 zile lucrătoare. 

 

Durata contractului. Rezilierea 

 Art.9. Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe  o perioada nedeterminată, 

consumatorul având dreptul  de a denunţa în mod unilateral contractul de furnizare cu un preaviz 

de 21 zile înainte  de data solicitată. 

 

 Art.10. (1) Rezilierea de plin drept, din iniţiativa furnizorului se poate face în următoarele 

cazuri: 
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a) sustragerea de energie electrică de către clientul final, constatată prin hotărâre 

judecătorească definitivă; 

b) neplata contravalorii energiei electrice furnizate  în condiţiile stabilite şi a penalităţilor 

aferente, dupa 15 zile calendaristice  de la  întreruperea livrării energiei conform art.7, al.(2); 

c) refuzul consumatorului de a încheia un nou contract ori de a perfecta sau reactualiza 

contractul existent, în condiţiile  modificării reglementărilor sau a condiţiilor tehnico-economice, 

care au stat la baza încheierii acestuia prevăzute la art. 8, cu un preaviz de 30 zile de 

calendaristice; 

d) 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 

e) alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 

În situația prevăzută la alin. (1) lit. a) rezilierea are loc de drept la data constatării faptei 

prin hotărâre judecătorească definitivă 

În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) , d) şi e) rezilierea contractului se face cu 

notificarea clientului final cu minimum 15 zile înainte și doar dacă, în această perioadă, clientul 

final nu a remediat cauzele care au stat la baza notificării de reziliere. Notificarea trebuie să 

cuprindă data la care se reziliază contractul de furnizare a energiei electrice. 

 

 

(2) Rezilierea  contractului din iniţiativa consumatorului, se face cu anunţarea prealabilă în 

scris a furnizorului, cu cel puţin  21 de zile calendaristice înainte, fără costuri din partea 

consumatorului, cu respectarea condiţiilor contractuale şi plata oricărui prejudiciu dovedit ce 

poate rezulta în urma rezilierii contractului, conform procedurii de schimbare a  furnizorului  în 

vigoare. 

 

(3) Sistarea temporară a furnizării energiei electrice se poate efectua, fără rezilierea 

contractului, la solicitarea în scris a consumatorului, după un termen de 30 de zile calendaristice 

de la solicitare, pentru o perioadă de minimum 2 luni şi de maximum 6 luni  

 

Clauze specifice 

 

 Art.11 (1) Prin semnarea contractului, părţile acceptă ca în raporturile contractuale să 

respecte Condiţiile pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali  din REGULAMENTUL 

din 20 decembrie 2019 de furnizare a energiei electrice la clienții finali 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 7 ianuarie 2020. Aprobat prin ORDINUL 

ANRE nr. 235 din 20 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 

din 7 ianuarie 2020., care completează prevederile contractului.Acestea sunt publicate pe site-ul 

Furnizorului, www.ceoltenia.ro, iar la solicitarea Clientului se pun in mod gratuit la dispozitia 

acestuia. 

(11.2) Clientul poate consulta documente ca oferte şi tarife, standarde de perfornanţa, 

modalităţi de schimbare de furnizor, legislaţie la adresa http://ceoltenia.ro/business/piata-de-

energie/furnizare/. 

(11.3) Furnizoul informează Clientul asupra oricăror modificări şi/sau completări ale 

documentelor prevăzute la alin.1 prin afişarea pe site-ul propriu www.ceoltenia.ro 

 

http://www.ceoltenia.ro/
http://ceoltenia.ro/business/piata-de-energie/furnizare/
http://ceoltenia.ro/business/piata-de-energie/furnizare/
http://www.ceoltenia.ro/
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Art.12 (1) Indicatorii de calitate pentru activitatea de furnizare şi Compensațiile pe care 

furnizorii au obligația să le plătească în cazul nerespectării nivelurilor garantate sunt conform 

Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor natural 

actual la data consumuolui, aprobat prin ORDIN ANRE. 

(12.2) Pentru nerespectarea indicatorilor privind serviciul de distribuţie, Clientul va primii 

comensaţii conform Standardului de performanţă pentru activitatea de dsitribuţie actual la data 

consumului, aprobat prin ORDIN ANRE. 

 

    Forţa majoră 

            Art.13. (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate 

sau în parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei 

majore. Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot apărea în cursul executării 

prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate 

în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi 

controlului părţilor. 

(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în 

termen de 48 de ore de la apariţia acesteia,  cu confirmarea organului competent de la locul  

producerii evenimentului ce constituie forţă majoră. 

(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator 

de răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele 

cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării.  

 

 

              Răspunderea contractuală 

            Art.14. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul 

contract, părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 

                          Litigii 

 

Art.15.Eventualele divergenţe intervenite după încheierea contractului, care nu se pot 

rezolva pe cale amiabilă, se vor înainta spre soluţionare autorităţii competente, în termen de 30 de 

zile calendaristice de la apariţia acestora. 

Art. 16 Soluționarea divergenţelor/neînțelegerilor se realizează cu parcurgerea 

următoarelor etape: 

a) soluționarea la nivelul titularului de licență responsabil cu emiterea ofertei de contract; 

b) soluționarea la nivelul Autorității competente. 

Conform PROCEDURII privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea 

contractelor în sectorul energiei aprobate de ANRE prin Ordin nr. 128/2020 şi publicate pe site-ul 

propriu www.ceoltenia.ro 

 

Art.17.Litigiile ce decurgând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract, care 

nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti  de la 

sediul furnizorului . 

Art.18.Anexele nr.1, 2, 3 şi 4, fac parte integrantă din prezentul contract. 

 Prezentul contract a fost încheiat la data de ………………..,  în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte contractantă  îşi va produce efectele începând cu  data de ........... 

 

    FURNIZOR/VÂNZĂTOR   CONSUMATOR/CUMPĂRĂTOR                         

                                              
   Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.                  S.C. ….   
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    Preşedinte al Directoratului ,          Reprezentant legal,                                                        

    Daniel Burlan       …. 

 

    Membru al Directoratului ,                             

    Constantin Bălăşoiu 

                                               

     Director Direcţia Ofertare Vânzări ,                                                         

     Ionel Ilie  

                                                          

    Direcţia Legislaţie şi       

      Guvernenţă Corporativă   

    

    Sef Departament Tranzacţii cu Amănuntul 

    si Energie Termică 

      Dan Iulius Magla 

                    

    Şef Serviciu Furnizare Energie 

    Vergil Soare 
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                                                                                                                               Anexa 1 

  DEFINIŢII 

 aprobări - aprobări, avize, licenţe, consimţăminte şi autorizaţii acordate deja  sau care vor fi 

acordate de autoritatea competentă 

 autoritatea competentă Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei -   ANRE 

 cantitate de energie   

efectiv schimbată 

 - cantitatea de energie electrică introdusă în reţele de către un grup sau portofoliul de 

capacităţi într-un bază de decontare 

 cerinţă legală  - orice lege, reglementare, licenţă sau alte ordine, decizii date de Guvern, Parlament sau 

autoritatea competentă 

 Cod comercial al pieţei 

angro de energie 

- colecţia de reguli în conformitate cu care se stabilesc cantităţile energie efectiv 

tranzacţionate într-un interval bază de decontare, aprobată prin Decizia Preşedintelui 

ANRE nr.22/99 şi publicată în Monitorul Oficial al României nr.350/99 

 consumator final - consumatorul de energie electrică care are dreptul să îşi    aleagă producătorul 

(furnizorul) şi să contracteze direct cu acesta energia electrică necesară, avînd acces la 

reţelele de transport şi/sau de distribuţie 

 DEN - Dispecerul Energetic Naţional - entitate a Companiei Naţionale de Electricitate - SA 

 furnizor                  - persoană fizicăsau juridică de drept privat, română sau străină, care primeşte licenţă să 

comercializeze energie electrică (producător, distribuitor, alt agent comercial) 

 interval bază de 

decontare                   

- o perioadă de o oră începînd cu primul minut al orei oficiale a României pînă la sfîrşitul 

acestei ore 

 loc de 

vînzare/cumpărare 

- locul în care se măsoară energia electrică furnizată 

 

 lună contractuală     - o lună calendarisică în cadrul unui an calendaristic 

 

 operator comercial              - entitate operaţională a Companiei Naţionale de Electricitate - SA care asigură/mijloceşte 

pe piaţa energiei încheierea  aranjamentelor comerciale cu energie electrică, referitoare la 

cantităţile tranzacţionate şi la preţ 

 operator de sistem              - entitate operaţională a Companiei Naţionale de Electricitate -  

 SA care asigură funcţionarea coordonată a instalaţiilor de                                                     

producere, transport şi distribuţie (la tensiunea de 110 kV) a                                                    

energiei electrice şi termice, componente ale SEN 

 operator de transport - entitate operaţională a Companiei Naţionale de Electricitate - 

SA care deţine, exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport al 

energiei electrice 

  piata de echilibrare - mecanismul prin care se echilibrează cererea de energie cu oferta de producţie 

 portofoliu de capacităţi           - turbogeneratoarele şi/sau hidrogeneratoarele aflate în                                                     

proprietatea şi/sau gestiunea unui producător, care sînt cuprinse individual sau grupat) în 

programul operativ al capacităţilor de producere întocmit zilnic de DEN şi care urmează 

să producă  energia contractată 

 Regulamentul de     

programare şi   

dispecerizare                                 

- document normativ care stabileşte regulile aplicate de  

operatorul comercial în vederea exploatării coordonate a                               instalaţiilor 

SEN 

 reţea electrică de 

distribuţie                 

- reţea care transmite energia electrică în zonele de consum,  

                                   distribuind-o la sau spre consumatori 

 reţea electrică de 

transport                 

- reţea electrică buclată de înaltă tensiune (220 kV sau mai mult) prin care se transportă la 

distanţă puteri electrice importante 

 sectorul energiei  

electrice şi termice                                        

- ansamblul agenţilor economici, activităţilor şi instalaţiilor 

aferente de producere, transport, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a energiei electrice 

şi termice 

    Anexa.2                                                                                         
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PROGNOZA  CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA  

 

 

 

1. Cantitatea de energie electrică cumpărată este cea înregistrată de contori pentru perioada de 

facturare. 

 

2. Cantitatea de energie electrică prognozată, în funcţie de care se va  emite factura  lunară cu 

cantitatea  estimată este: 

Luna contractuală Nr. IBD 
Cantităţi contractate [kWh] 

 

Ianuarie   

Februarie   

Martie   

Aprilie   

Mai   

Iunie   

Iulie   

August   

Septembrie   

Octombrie   

Noiembrie   

Decembrie   

 

3. Cantitatea de energie electrică consumată conform  înregistrării contorului de măsură,  transmisă 

de  operatorul de distribuţie,  constituie documentul pentru  emiterea facturii.  

      

    
              FURNIZOR/VÂNZĂTOR                                           CONSUMATOR/CUMPĂRĂTOR 

                   S. C. E. Oltenia S.A.                     S.C. ….                          
                                              

 

 Director Directia Ofertare Vanzare                               Reprezentant legal, 

 Ionel Ilie        …. 

          

            Sef Departament Tranzacţii cu Amănuntul 

             si Energie Termică 

              Dan Iulius Magla 

 

 Şef Serviciu Furnizare Energie  

         Vergil Soare                                                      
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Anexa nr.3 

 

PREŢUL PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ, SERVICII DE TRANSPORT ŞI DE SISTEM,  

SERVICII DE DISTRIBUŢIE, CERTIFICATE VERZI, TAXA DE COGENERARE  ŞI ACCIZA 

 

  Energie electrică furnizată la locul consum: …. 

Nivel MT, pe 

zona Ditributie 

…. 

Nivel JT, pe 

zona Ditributie 

…. 

    lei/KWh lei/KWh 

2 Preţ propriu energie electrică   

3 Contravaloare certificate verzi   

4 Contravaloare contribuţie cogenerare   

5 Contravaloare acciză   

6 Contravaloare servicii de transport şi de sistem   

6.1 

     Tarif transport-componenta de introducere a 

energiei electrice in retea (Tg) 

  

6.2 

     Tarif transport – componenta de extragere a 

energiei electrice din retea (TL) 

  

6.3      Tariful pentru serviciul de sistem   

7 Contravaloare servicii de distribuţie IT, MT, JT   

  TOTAL    

  TVA 19 %   

  TOTAL PREŢ DE FACTURARE CU TVA   

 

a. Contravaloarea certificatelor verzi, conform Ordinului ANRE nr. 237/16.12.2020; 

b. Contravaloarea taxei de cogenerare, conform Ordinului ANRE nr. 111/27.10.2021; 

c. Contravaloarea accizelor lei/MWh, conform Legii nr.227/2015, cu completările ulterioare.; 

Modificarea tarifelor de transport, distribuţie, cota şi preţul certificatelor verzi, a contribuţiei 

pentru cogenerare de către Guvernul Romaniei şi/sau ANRE , precum şi a accizelor şi TVA de 

către Ministerul Finanţelor Publice conduce la schimbarea în consecinţă a preţului de vânzare la 

consumator; 

d. Contravaloarea energiei reactive ….. lei/MVArh ,conform reglementărilor ANRE;  

Tarifele de distribuţie,contravaloare energie reactivă şi transport sunt în conformitate cu Ordinele 

ANRE nr. 119/2021  si 124/2021. 

 

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A                          S.C. ….                          
 

            Director Direcţie Ofertare Vânzare,                                          Reprezentant legal, 
 

Ionel ILIE                                                                                       …. 
 

           Sef Departament Tranzacţii cu Amănuntul 

             si Energie Termică 

           Dan Iulius Magla 

 

Şef Serviciu Furnizare Energie, 

Vergil  SOARE 
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                                                                                                                       Anexa 4 

 

 

 

 

              Avize tehnice de racordare si locuri de consum 

 

            Contractul de furnizare a energiei electrice s-a încheiat în baza avizelor    de racordare 

emise pentru locurile  de consum după cum urmează: 

 

Nr.

crt. 

Nr. si data 

Avizului 

Tehnic de 

Racordare 

Emitent Adresa  loc consum 
Cod loc 

consum 

Serie contor 

energie activă 

      

Putere 

aprobata 

(kw) 

Nivel 

tensiune 

1        

2        

...        

 

                     

 

Notă: Datele de mai sus se completează cu cele prevăzute în Anexele 1 si 2 ale contractului 

pentru asigurarea serviciului  de distribuţie, încheiat între Furnizor şi Operatorul de Distribuţie, 

pentru acest loc de consum. 

 

 

           FURNIZOR/VÂNZĂTOR                                   CONSUMATOR/CUMPĂRĂTOR 

               S. C. E. Oltenia S.A.                                         S.C. …..                                                        

 

  

 Director Directia Ofertare Vanzare                         Reprezentant legal, 

                          Ionel ILIE                                                   ….. 

 

 

 

            Sef Departament Tranzacţii cu Amănuntul 

             si Energie Termică 

             Dan Iulius Magla 

 

  

           Şef Serviciu Furnizare Energie  

         Vergil SOARE        


