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CONTRACT 
DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 

nr. …. din data ………....... 
Preambul 

 
- Cooperativa de Energie este prima comunitate de energie din România, cu următoarele 

coordonate: COOPERATIVADEENERGIE.RO SCERL, cu sediul în Str. Dr. Staicovici nr. 28, 
subsol, ap. 1A, biroul nr. 1, sector 5, București, România, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr.C40/3/2019, având CUI 41659859, IBAN: RO74INGB0000999909629836, 
deschis la ING Bank – Office Opera. 

- Energiataverde.ro Furnizare S.R.L. este o companie titulară a licenţei de furnizare 
energie electrică ANRE nr. 1166/29.01.2013 şi este deținută 100% de Cooperativa de 
Energie.ro. 
 
 

I. Părţile Contractante 

Prezentul contract de furnizare a energiei electrice („Contractul”) a fost încheiat astăzi, data, de 
către și între: 

Energiataverde.ro Furnizare S.R.L., furnizor de energie electrică 100% verde, certificată 
cu garanţii de origine, cu sediul în București, Sector 3, Str. Covaci nr. 6, etaj 1, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul 
de ordine J40/6965/18.06.2012, CUI RO 30328213, cont bancar IBAN: RO53 OTPV 1100 
0127 9679 RO02, deschis la OTP Bank - SMB, reprezentată prin Victor Petrişor IANCU, 
Administrator, denumită Furnizor 

şi 

D-na/dl. .........................., domiciliat(ă) în .........................................., CI seria 
....., nr. ........., CNP .........................., denumită Consumator, 

Furnizorul și Consumatorul fiind denumiți în continuare în mod individual „Partea” și în mod 
colectiv „Părţile”. 

II. Obiectul Contractului 

Art. 1. Obiectul Contractului este furnizarea energiei electrice Consumatorului la următoarele 
puncte de consum: 

Nr. 
Crt. 

NLC/ POD Delimitare Localitate Adresa 

1 ...................... Joasă/Medie tensiune ................ ......................... 

2 ...................... Joasă/Medie tensiune ................ ......................... 

şi reglementarea raporturilor dintre Furnizor şi Consumator privind furnizarea, facturarea, plata, 
serviciile, precum şi condiţiile de consum de energie electrică. 

Art. 2. Termenii utilizaţi în prezentul Contract sunt definiţi în Anexa nr.1 la prezentul Contract. 

III. 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 2 şi este stabilită în baza Procedurii de derulare a Contractului 
(Anexa nr. 4). 

(2) Persoanele desemnate pentru operaţiunile descrise la alin. (1) sunt: 
pentru Consumator: …………………………. 
pentru Furnizor: Energiataverde.ro Furnizare, office@cooperativadeenergie.ro. 
(3) Consumatorul va plăti Furnizorului contravaloarea energiei electrice furnizate, la preţul 

de contract definit şi calculat conform Anexei 3. 
(4) Încheierea contractelor de transport şi distribuţie se face de către Furnizor. Anexele la 
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contractele de transport/distribuție sunt atașate prezentului Contract în Anexa nr. 5. 
(5) La încetarea Contractului, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către 

Furnizor şi plata acesteia de către Consumator, la termenele prevăzute în Contract. 
(6) Energia electrică vândută conform prevederilor prezentului Contract este măsurată în 

conformitate cu Codul de Măsurare a Energiei Electrice aprobat prin Ordinul ANRE în vigoare. Dacă 
Operatorul de Distribuţie (“OD”) efectuează citirea grupurilor de măsurare la intervale mai mari 
decât 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. 3 (2). Atunci când consideră eronată 
autocitirea, Furnizorul va solicita Clientului refacerea autocitirii și transmiterea unei probe 
(foto/video) a contorului în care să fie lizibile seria contorului și indexul. 

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

 
Locul de măsurare: măsurarea energiei electrice consumate se va realiza cu contorul 

existent, amplasat conform Avizului de Racordare şi care are caracteristicile specificate în 
Convenţia de Măsurare. 

Art. 4. (1) Părţile vor respecta instrucţiunile si comenzile operative emise de către operatorul de 
sistem în baza Codului Tehnic al Reţelelor de Transport, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE in 
vigoare. Obligaţiile ce revin fiecărei Părţi în baza prezentului Contract nu pot fi invocate drept 
cauză a nerespectării Codului Tehnic al Reţelelor de Transport. 

(2) Părţile se obligă să respecte prevederile Regulamentului de Furnizare a Energiei 
Electrice la Clienţii Finali, precum şi ale legislaţiei incidente în domeniul energiei electrice. 

(3) Părţile vor comunica operatorului pieţei de energie electrică datele necesare, pe toată 
durata Contractului. 

(4) Avizul/Avizele Tehnice de Racordare se transmit către Furnizor de către Consumator sau 

Operatorul de Distribuție (“OD”). Dacă Consumatorul nu se află în posesia avizului/avizelor tehnice 
de racordare, prin prezentul Contract acesta acordă către Furnizor dreptul de a obține un duplicat 

al acestui/acestor documente de la OD. 
 

IV. Tarife şi preţul energiei electrice. Modalităţi şi condiţii de plată 

Art. 5. (1) Contravaloarea energiei electrice tranzacţionate se determină în conformitate cu 
prevederile Anexei 3. 

(2) Facturile se emit lunar. Corespunzător tarifului stabilit, Furnizorul emite în primele 20 
de zile calendaristice ale lunii următoare lunii de contract o factură ce reprezintă plata energiei 
active şi reactive consumate în luna respectivă, precum şi tarifele şi taxele reglementate. 

(3) Conform înţelegerii Părţilor, Furnizorul va transmite factura Consumatorului prin poştă, 
curier, e-mail şi/sau fax, ori alte modalităţi rezonabile solicitate în scris de Consumator, oricând pe 
parcursul derulării Contractului şi fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la Contract în 
acest scop. 

(4) Consumatorul are obligația de a achita integral factura, în lei, în termenul de scadență 
de 30 zile de la data emiterii facturii, data emiterii facturii și termenul de scadență fiind înscrise 
pe factură. 

 
(5) Facturile pot fi achitate de Consumator prin următoarele modalități de plată: 

a) la punctele de contact ale Furnizorului; 
b) prin servicii de transfer bancar; 
c) prin servicii de tip Internet banking; 
d) alte modalităţi de plată legale acceptate de Părţi. 

(6) Factura se consideră achitată de către Consumator: 
a) la data încasării sumelor pe bază de factură/chitanță de către reprezentantul Furnizorului, în 
cazul în care plata se efectuează prin modalitatea prevăzută la art. 5 (5) lit. a) de mai sus; 
b) la data înregistrării plăţii în extrasul bancar al Furnizorului, în cazul în care plata se efectuează 
prin modalitatea prevăzută la art. 5 (5) lit. b) de mai sus; 

(7) Pentru Consumatorul cu mai multe locuri de consum alimentate de acelaşi Furnizor, se 
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poate emite, cu acordul Părţilor, o singură factură. 
(8) Energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de decontare în intervalul de 

decontare se va plăti de către client în conformitate cu prevederile „Metodologiei privind stabilirea 
obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică 
reactivă” aprobate de ANRE şi va fi facturată conform valorilor din factura de distribuţie. 

(9) La încetarea Contractului, în termen de maximum 42 de zile Furnizorul va trimite 
Consumatorului decontul final de regularizare a obligaţiilor de plată, acesta având obligaţia de a-l 
achita în termen de 10 zile lucrătoare de la trimiterea sa. Simetric, în situaţia în care Furnizorul 
are debite faţă de Consumator, acesta va returna sumele plătite în avans de către Consumator în 
termen de 10 zile lucrătoare de la încetarea Contractului. 

(10) 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 înseamnă acceptarea 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 
 

V. Răspundere contractuală 

Art. 6. (1) În cazul în care Consumatorul nu achită factura în termenul de plată prevăzut la art. 5 
(4) de mai sus, Furnizorul are dreptul de aplica Consumatorului o penalitate de 0,1% din suma 
datorată pe fiecare zi calendaristică de întârziere, cu începere din ziua următoare scadenţei, până 
la data achitării datoriei. 

(2) În cazul neachitării integrale a contravalorii energiei electrice furnizate în condiţiile 
stabilite şi a penalităţilor aferente, Furnizorul are dreptul să: 
a) Solicite Consumatorului modificarea clauzelor contractuale privind preţul energiei 
electrice, termenele de plată, constituirea de garanţii financiare sau plata în avans. 
b) Solicite Consumatorului constituirea unei garanţii financiare. 
c) Solicite OD sistarea alimentării cu energie electrică, realizând succesiv următoarele etape: 

(i) Furnizorul va emite către Consumator, în termen de 10 zile lucrătoare de la termenul de 
plată prevăzut la Art.5 (4), un Preaviz de sistare a alimentării cu energie electrică, 
respectând reglementările legale în vigoare, conform Regulamentului de Furnizare aprobat 
de catre ANRE (cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de deconectare pentru consumatorii 
noncasnici şi cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de deconectare pentru consumatorii 
casnici). 

(ii) În cazul în care Consumatorul nu a plătit în termenul stipulat în preaviz Furnizorul va 
solicita OD sistarea alimentării cu energie electrică a locului/locurilor de consum ce 
este/sunt deținute de Consumator şi fac obiectul prezentului Contract. 
Costurile operaţiilor de deconectare/reconectare sunt suportate în întregime de către 
Consumator, conform Ordinului ANRE nr. 235/2019. 

(iii) În cazul în care Consumatorul plăteşte după expirarea termenului din preaviz, Furnizorul 
este obligat să comunice aceasta OD cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare zilei în 
care plata facturii se consideră confirmată potrivit art. 5 (6) de mai sus; solicitarea de 
deconectare se consideră anulată dacă deconectarea Consumatorului nu a fost încă 
efectuată. 

d) Solicite rezilierea Contractului, notificând Consumatorul cu 15 zile înainte. 
(3) Preavizul de deconectare se transmite Consumatorului printr-una din următoarele 

modalităţi: 
a) prin curier sau poştă, cu confirmare de primire; 
b) prin mijloace electronice; 
c) prin fax. 

(4) Preavizul de deconectare va conţine suma datorată, termenul de plată după care 
urmează întreruperea alimentării cu energie electrică, precum şi costul aproximativ al operaţiilor 
de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică a locului de consum. 
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VI. Obligaţii şi garanţii 

Art. 7. (1) Părţile declară şi garantează una alteia că:  
a) Fiecare Parte are autoritatea şi aprobările corporative necesare pentru a încheia şi a-şi 

îndeplini obligaţiile care reies din şi/sau în legătură cu acest Contract;  
b) Prezentul Contract a fost încheiat în mod legal de către fiecare Parte şi reprezintă obligaţii 

valabile şi angajante din punct de vedere legal, executabile în conformitate cu termenii acestui 
Contract; 

c) Încheierea şi executarea de către fiecare Parte a acestui Contract nu intră în conflict: 
(i) cu vreo lege sau reglementare aplicabilă respectivei Părţi; 
(ii) cu documentele constitutive ale respectivei Părţi; sau 
(iii) în vreun fel cu orice contract, document sau obligaţie a respectivei Părţi sau aplicabilă 

oricăruia dintre activele respectivei Părţi. 
(2) 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. 

(3) Părţile garantează una celeilalte că prezentul Contract reprezintă o obligaţie validă 
legală, opozabilă în justiţie în termenii acestui Contract. 

(4) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate 
informaţiile, documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a Contractului şi care sunt accesibile 
conform reglementărilor în vigoare autorităţilor statului, instituţiilor financiar-bancare, 
consultanţilor şi contractanţilor care au legătură cu executarea prezentului Contract. 

Art. 8. Drepturile şi obligaţiile Părţilor, aşa cum acestea rezultă din contractul de 
distribuţie/transport nr. [__] din data de [__], sunt prevăzute în Anexa nr. 6 la prezentul Contract. 
În particular, prin semnarea prezentului Contract de furnizare a energiei electrice, Consumatorul îşi 
exprimă acordul expres cu privire la exercitarea cu titlu gratuit de către OD a drepturilor legale de 
uz şi servitute conform prevederilor legislaţiei din domeniul energiei asupra imobilului proprietatea 
sa pe/în care este amplasată instalaţia de racordare edificată în vederea alimentării locului de 
consum. 

 

VII. Obligaţiile Furnizorului 

Art. 9. Furnizorul are următoarele obligaţii: 
a) să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia 

privind alimentarea Consumatorului 
b) să asigure Consumatorului puterea şi energia electrică în termenii prezentului Contract şi 

în conformitate cu Standardul de Performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice; 
c) să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranţă specificat; 
d) să asigure în punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecvenţa şi 

tensiunea la valorile nominale, cu abaterile prevăzute de reglementările în vigoare, conform 
Standardului de Performanţă; 

e) să iniţieze modificarea şi completarea Contractului de furnizare sau a anexelor la acesta, 
ori de câte ori apar elemente noi, inclusiv prin acte adiţionale, sau atunci când consideră necesară 
detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi; 

f) să factureze Consumatorului energia la tariful stabilit; 
g) să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de Consumator şi să 

răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia, conform 
Standardului de Performanţă şi condiţiilor din Licenţa pentru furnizarea energiei electrice; 

h) să respecte toate obligaţiile sale pe piaţa de energie electrică, aferente furnizării 
energiei electrice la locurile de consum prevăzute la art. 1, inclusiv cele privind echilibrarea 
consumului de energie electrică; 

i) 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; 

j) să restituie Consumatorului eventualele diferenţe rezultate ca urmare a ajustării de 
către A.N.R.E. a oricărora dintre elementele componente ale Preţului de Contract; 

k) să furnizeze Consumatorului, la solicitarea acestuia, informaţii privind istoricul de 
consum, sumele de bani datorate/achitate Consumatorului şi cuantumul dobânzilor penalizatoare 
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aplicate pe ultimele 12 (douăsprezece) luni contractuale; 
l) 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; 

m) să informeze Consumatorul prin orice mijloace disponibile prin eforturi rezonabile, 
inclusiv, dar fără a se limita la site-ul propriu, cu privire la preţurile şi tarifele aplicabile; 

n) să plătească Consumatorului toate daunele dovedite provocate acestuia din culpa sa 
exclusivă, dacă este cazul; 

o) să încheie şi să menţină în vigoare pe toată perioada contractuală contractele necesare 
cu transportatorul şi operatorul de distribuţie de energie electrică din zona de amplasare a locurilor 
de consum prevăzute la art. 1 din prezentul Contract; 

p) Furnizorul nu este responsabil pentru neîndeplinirea de către OD a obligaţiilor sale. Cu 
toate acestea, Consumatorul are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale produse 
ca urmare a nerespectării de către OD a indicatorilor de performanţă privind continuitatea 
alimentării cu energie electrică şi calitatea tehnică a energiei electrice distribuite, stabiliţi în 
Standardul de performanţă, precum şi ca urmare a întreruperilor datorate unor erori în operarea 
reţelelor electrice ale OD. Despăgubirile se achită Consumatorului de către Furnizor în termen de 
30 de zile potrivit procedurii prevăzute la pct. 6 din Anexa nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 90/2015 
privind aprobarea contractelor cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, Furnizorul 
urmând a recupera suma achitată de la OD în luna următoare datei efectuării plăţii către 
Consumator; 

q) orice alte obligaţii prevăzute de lege. 

VIII. Drepturile Furnizorului 

Art. 10. Furnizorul are următoarele drepturi: 
a) să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie vândute. 
b) să întrerupă vânzarea energiei electrice în condiţiile nerespectării de către Consumator 

a clauzelor contractuale. 
c) să aibă acces în incinta Consumatorului, pentru verificarea instalaţiei de alimentare şi 

utilizare a energiei electrice, a grupurilor de măsurare/contoarelor şi a respectării prevederilor 
contractuale; accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al Consumatorului. 

d) să modifice preţul energiei electrice, având obligaţia de a informa Consumatorul printr-o 
notificare scrisă prealabilă cu minimum 30 de zile înainte de aplicare. 

e) să solicite Consumatorului constituirea unor garanţii financiare, în cazurile stabilite de 
lege. 

f) Furnizorul este exonerat de răspundere pentru creşterea tensiunii peste limitele 
prevăzute în reglementările în vigoare, în cazul în care abaterile au avut drept cauză livrarea de 
putere reactivă de către Consumator în reţelele de distribuţie, fără ca OD să fi aprobat acest 
regim. 

g) Furnizorul nu răspunde faţă de Consumator pentru întreruperea furnizării energiei 
electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, în cazul unor calamităţi sau al unor 
fenomene ale naturii care au avut o intensitate mai mare decât cele prevăzute în prescripţiile de 
proiectare; de asemenea, Furnizorul nu răspunde pentru întreruperile cauzate de Consumator; 

h) să cesioneze toate drepturile sale asupra creanţelor de încasat provenind din acest 
Contract, dar nu şi obligaţiile, fără acordul Consumatorului, către o instituţie financiară operând în 
conformitate cu legea din România. 

i) să întrerupă furnizarea cu energie electrică pentru neplata la termen a facturii de către 
Consumator, în condiţiile prevăzute la art. 6 (2); 

j) să rezilieze Contractul, în condiţiile prevăzute la art.6 si art.17 din prezentul Contract; 
k) orice alte drepturi prevăzute de lege. 

IX. Obligaţiile Consumatorului 

Art. 11. Consumatorul are următoarele obligaţii: 
a) să achite integral şi la termen contravaloarea facturilor emise de Furnizor, în condiţiile 

prevăzute în prezentul Contract; 
b) să achite penalizări, în cazul nerespectării Contractului, sancţiunile ulterioare putând 

consta în întreruperea alimentării cu energie electrică ori rezilierea Contractului de furnizare; 
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c) să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor electrice proprii în 
conformitate cu normele în vigoare; 

d) să răspundă pentru daunele dovedite cauzate Furnizorului; 
e) să asigure prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, evitarea unor efecte 

deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică din SEN în cazul în care există 
echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată 
critică mai mică decat cea corespunzătoare nivelului de siguranţă înscris în Contract poate duce la 
incendii, accidente umane, explozii, deteriorări de utilaje etc.; 

f) să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare în vederea eliminării efectelor 
negative asupra calităţii energiei electrice; 

g) să respecte dispoziţiile operatorului de sistem, conform reglementărilor în vigoare; 
h) să notifice Furnizorului înainte de începerea unei luni contractuale asupra modificării 

cantităţilor de energie electrică contractate conform Anexei 2. 
i) să transmită Furnizorului în sistem operativ, cu cel puţin 18 ore înainte de ziua 

dispecerizată, modificările cantităţilor de energie pe fiecare IBD, care devin cantităţi contractate; 
j) să comunice în scris Furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza 

încheierii Contractului; 
k) să suporte consecinţele ce decurg din restricţionarea sau din întreruperea furnizării 

energiei electrice ca urmare a neplăţii energiei electrice; 
l) să notifice Furnizorului intenţia de reziliere a Contractului în condiţiile stipulate în 

prezentul Contract; 
m) să achite Furnizorului toate sumele datorate înainte de data rezilierii sau încetării de 

drept a Contractului; 
n) orice alte obligaţii prevăzute de lege. 

X. Drepturile Consumatorului 

Art. 12. Consumatorul are următoarele drepturi: 
a) să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi să consume energie electrică 

cumpărată de la Furnizor; 
b) să solicite Furnizorului modificarea şi completarea prezentului Contract şi a anexelor la 

acesta, sau să iniţieze acte adiţionale la Contract, atunci când apar elemente noi sau când 
consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale; 

c) să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare; 
d) să primească despăgubiri de la Furnizor cand i se produc daune din vina acestuia, în 

condiţiile art. 9 lit. k); 
e) să primească compensații pentru nerespectarea de către Furnizor a obligațiilor prevăzute 

în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice sau în Contract, 
inclusiv, dar fără a se limita la cazuri de facturare inexactă sau întârziată din culpa Furnizorului. 
Compensaţiile vor fi rambursate Consumatorului în modalitatea solicitată de acesta, în termen de 
30 de zile de la acordarea lor; 

f) să schimbe Furnizorul în mod gratuit, conform Ordinului ANRE 234/2019 pentru aprobarea 
Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul 
final; 

g) să i se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor 
contractuale şi să fie informat, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a rezilia Contractul; 

h) să denunţe Contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii/clauze notificate de 
către Furnizor; 

i) orice alte drepturi prevăzute de lege. 

XI. Confidenţialitatea 

Art.13. Pe parcursul executării Contractului, fiecare Parte convine că va asigura, împreună cu 
toţi angajaţii şi directorii săi, confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentaţiilor, datelor şi 
cunoştinţelor furnizate lor de către cealaltă Parte ca urmare a acestui Contract, că nu va dezvălui 
aceste informaţii unei terţe părţi şi nu va utiliza informaţiile confidenţiale, în totalitate sau parţial, 
fără consimţământul scris al celeilalte Părţi. 
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XII. Durata Contractului 

Art.14. (1) Prezentul Contract de furnizare a energiei electrice intră în vigoare începând cu data 
de [__] şi este valabil până la data de [___]. După expirarea perioadei iniţiale, Contractul se 
prelungeşte automat cu perioade succesive de câte 12 luni calendaristice dacă niciuna dintre Părţi 
nu notifică încetarea acestuia cu cel puţin 30 de zile anterior expirării duratei Contractului. 

(2) La expirarea perioadei de valabilitate, Părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi 
condiţiile prezentului Contract decât în măsura necesară pentru punerea în executare a drepturilor 
şi obligaţiilor Părţilor, aşa cum iau naştere înainte de sfârşitul perioadei de valabilitate. 

XIII. Încetarea Contractului 

Art.15. Prezentul Contract încetează: 
a) la expirarea termenului prevăzut la art.14, dacă nu a fost prelungit în condiţiile precizate la Art. 
14 (1); 
b) prin acordul de voinţă al Părţilor; 
c) prin denunţare unilaterală sau reziliere, conform art.6(d), art. 16 şi art. 17 de mai jos; 
d) din alte cauze prevăzute de lege. 

Art.16. (1) Denunţarea unilaterală a Contractului din iniţiativa Consumatorului se va face: 
a) cu respectarea prevederilor Ordinului ANRE 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind 
schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final şi a prevederilor 
prezentului Contract. 
b) cu anunţarea prealabilă în scris a Furnizorului, prin transmiterea unei notificări Furnizorului cu 
minim 21 de zile anterior datei de la care Consumatorul doreste încetarea Contractului. În caz 
contrar, Consumatorul va fi urmărit pentru plata energiei electrice comandate şi neconsumate până 
la împlinirea termenului prevăzut legal prin ordine ANRE. 

(2) Consumatorul are dreptul de a denunţa Contractul în cazul în care nu este de acord cu 
modificarea clauzelor contractuale despre care a fost informat de către Furnizor printr-o 
notificare, cu respectarea prevederilor alin. (1) de mai sus. 

(3) În cazul modificării tarifelor şi/sau a preţului Contractului, modificare ce operează de 
drept de la data notificării de către Furnizor potrivit prevederilor art. 3 din Anexa nr. 3 la prezentul 
Contract, Consumatorul are dreptul de a denunţa Contractul în cazul în care nu este de acord cu 
noile tarife/preţuri astfel cum acestea i-au fost notificate, cu respectarea prevederilor alin. (1) de 
mai sus. 

Art.17. (1) Furnizorul este îndreptăţit să rezilieze Contractul în următoarele cazuri: 
a) sustragerea dovedită de energie electrica de către Consumator; 
b) neplata facturilor de către Consumator în termenul agreat prin prezentul Contract, conform 
prevederilor art. 6 (d) din prezentul Contract;  
c) încetarea dreptului de folosinţă a Consumatorului asupra locului de consum; 
d) în cazul prevăzut la art. 18 (3) de mai jos. 

(2) Rezilierea din iniţiativa Furnizorului se efectuează cu un preaviz de 15 zile anterior 
datei de la care operează rezilierea prin transmiterea unei notificări Consumatorului. 

 

Art.18. (1) La solicitarea expresă în scris a Consumatorului, furnizarea energiei electrice poate fi 
sistată temporar pentru o perioadă de minimum 1 lună şi de maximum 12 luni, cu posibilitatea 
prelungirii ori de câte ori este necesar. 

(2) Solicitarea de sistare a furnizării cu energie electrică se va face în scris către Furnizor 
cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru sistare, iar Furnizorul va notifica OR 
iniţierea şi încetarea sistării. 

(3) La finalul perioadei de sistare prevăzute la alin. (1) de mai sus, Consumatorul are 
obligaţia să notifice Furnizorul pentru reconectarea locului de consum sau prelungirea sistării 
furnizării pe o nouă perioadă. În lipsa notificării, Furnizorul prelungeşte perioada de sistare până la 
primirea notificării, dar nu mai mult de 3 luni, moment de la care Furnizorul are dreptul să 
rezilieze Contractul, cu transmiterea unei notificări prealabile, atât către Consumator, cât şi către 
OR. 

(4) Consumatorul care a solicitat sistarea furnizării de energie electrică conform 
prevederilor alin. (1) şi alin. (2) de mai sus plăteşte contravaloarea lucrărilor efectuate în scopul 
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sistării furnizării de energie electrică de către OR. 
(5) Pentru perioada în care este sistată furnizarea de energie electrică, Consumatorul nu 

are obligaţii de plată aferente serviciului de furnizare şi/sau serviciilor de reţea. 
(6) De asemenea, sistarea temporară a furnizării energiei electrice se poate face şi din 

cauze independente de voinţa Furnizorului (revizii tehnice, deranjamente, lipsa puterii în S.E.N. 
etc.). 

XIV. Forţa majoră 

Art.19. (1) Orice circumstanţă independentă de voinţa Părţilor, reprezentând un eveniment 
extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care apare după semnarea acestui Contract şi 
care face imposibilă, parţial sau total, îndeplinirea oricăror obligaţii sau îndatoriri ale uneia dintre 
Părţile Contractului, va fi considerată Forţa Majoră şi va exonera de răspundere Partea care o 
invocă, în măsura în care aceasta Parte este împiedicată să-şi îndeplinească obligaţiile. 
 (2) Evenimentul clasificat ca forţă majoră se notifică de către Partea interesată celeilalte 
Părţi în termen de 48 de ore de la producere şi se certifică de către autoritatea competentă de la 
locul producerii (respectiv Camera de Comerţ şi Industrie locală). În cazul în care efectele forţei 
majore durează mai mult de 30 de zile de la producere, Părţile pot decide să rezilieze Contractul 
fără despăgubiri. 
 (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. Forţa majoră exonerează Partea afectată de 
efectele sale de orice răspundere contractuală, legală, în afară de culpa proprie. 

(4) Perioada de forţă majoră se va sfârşi atunci când Partea care a emis notificarea conform 
alin (2), emite o nouă notificare prin care anunţă că este capabilă să îşi îndeplinească din nou toate 
obligaţiile ce îi revin prin prezentul Contract şi reia îndeplinirea tuturor obligaţiilor care fac 
obiectul notificării respective. 

XV. Litigii 

Art.20. (1) Prezentul Contract va fi guvernat de, şi intepretat in conformitate cu legile din 
România. 

(2) Litigiile decurgând din interpretarea şi/sau executarea prezentului Contract se vor 
soluţiona pe cale amiabilă între Părţi, iar în caz de neînţelegere sau nerezolvare pe cale amiabilă în 
maximum 15 zile vor fi înaintate spre soluţionare Autorităţii competente (ANRE) potrivit Ordinului 
nr. 61/2013 şi/sau către instanţele judecătoreşti competente. 

Art.21. Contestatiile privind facturile emise de Furnizor se soluţionează potrivit dispoziţiilor 
Ordinului ANRE nr. 1/2010 pentru aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de 
furnizare a energiei electrice şi ale Ordinului ANRE nr. 235/2019 privind regulamentul de furnizare 
a energiei electrice la clienţii finali. 

XVI. Notificări 

Art.22. Orice notificare, cerere, ofertă sau alt instrument scris solicitat sau permis a fi dat în 
temeiul prezentului Contract se va face în scris, semnat de Partea care dă o astfel de notificare, şi 
va fi transmis celeilalte Părţi personal sau prin scrisoare recomandată (cu confirmare de primire) 
sau prin serviciu de curierat (cu confirmare de primire) sau transmis prin fax (cu confirmare de 
transmitere) la adresele Părţilor prevăzute în preambulul prezentului Contract.  

XVII. Diverse 

Art.23. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul 
Contract, Părţile răspund conform prevederilor prezentului Contract şi ale reglementărilor legale în 
vigoare. 

Art.24. Cesionarea acestui Contract de către una dintre Părţi nu poate fi făcută decât cu acordul 
prealabil scris al celeilalte Părţi, cu excepţia cesionării de către Furnizor către o instituţie 
financiară a drepturilor de natură financiară, dar nu şi obligaţiilor ce-i revin ca urmare a acestui 
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Contract. 

Art.25. Orice modificări, completări sau interpretări ale prezentului Contract se fac în scris şi se 
semnează de către reprezentanţii autorizaţi ai Părţilor, cu excepţia modificărilor notificate 
Consumatorului potrivit prevederilor art. 3 din Anexa nr. 3. 

Art.26. În cazul în care unul sau mai mulţi termeni ai prezentului Contract sau Părţi ale 
prezentului Contract se dovedesc a fi nuli sau devin nuli, valabilitatea celorlalţi termeni va rămâne 
intactă. Clauza nulă va fi înlocuită prin acordul Părţilor cu o clauză valabilă care va reflecta voinţa 
iniţială a Părţilor. 

Art.27. (1) Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezentul Contract. 
(2) Dacă printr-un act normativ (lege, ordonanţă a Guvernului, ordonanţă de urgenţă a 

Guvernului, Hotărâre a Guvernului, ordin sau decizie ANRE) sunt emise prevederi contrare clauzelor 
din prezentul Contract, se vor aplica prevederile din actul normativ, de la data intrării în vigoare a 
acestuia, iar Părţile au obligaţia modificării/completării în consecinţă a Contractului prin 
încheierea unui act adiţional la Contract. 

Art.28. Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, [__], în două exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare Parte, şi îşi va produce efectele începând cu data de [__]. 
 
 

 
Furnizor 

Energiataverde.ro Furnizare S.R.L. 

(fosta APURON Energy S.R.L.) 

 Consumator 

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

Administrator 

Victor Petrişor IANCU 
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ANEXA 1 la Contractul nr. ………………… 
 
 

DEFINIŢII 
 

1. Furnizare de energie electrică: activitatea de vanzare de energie electrica catre clienti, 
în baza unei înţelegeri contractuale prealabile. 

2. ANRE: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. 
3. Aviz tehnic de racordare: aviz scris care se emite de către operatorul de retea, asupra 

posibilităţilor şi condiţiilor de alimentare cu energie electrică oferite de Furnizor pentru 
satisfacerea cerinţelor Consumatorului precizate la solicitarea avizului. 

4. Consumator/client final: persoană fizică sau juridică, care consumă energie electrică pe 
bază de contract şi ale cărei instalaţii electrice de utilizare sunt conectate la instalaţia de 
alimentare a Furnizorului prin unul sau mai multe puncte de delimitare prin care primeşte şi, în 
condiţii determinate, revinde energie electrică unor subConsumatori. Consumatorii pot avea unul 
sau mai multe locuri de consum. Sunt definiţi ca mici Consumatori, cei cu puteri contractate de 100 
kW sau mai mici pe loc de consum. 

5. Consumator industrial şi similar: Consumatorul care foloseşte energia electrică, în 
principal, în domeniul extragerii de materii prime, fabricării unor materiale sau prelucrării 
materiilor prime, a materialelor sau a unor produse agricole în mijloace de producţie sau bunuri de 
consum. Prin asimilare, şantierele de construcţii, staţiile de pompare, inclusiv cele pentru irigaţii, 
unităţile de transporturi feroviare, rutiere, navale şi aeriene şi altele asemenea se consideră 
Consumatori industriali. Sunt definiţi ca mari Consumatori industriali, cei cu puteri contractate de 
peste 100 kW pe loc de consum. 

6. Client casnic: clientul care cumpara energie electrica pentru propriul consum casnic, 
excluzand consumul pentru activitati comerciale sau profesionale. 

7. Client noncasnic: orice persoana fizica sau juridica care cumpara energie electrica ce nu 
este pentru propriul consum casnic; aceasta categorie include si producatori de energie electrica, 
operatori de retea si clienti angro. 

8. DASF: Normativ de descărcare automată a sarcinii de scădere a frecvenţei. 
9. DASU: Normativ de descărcare automată a sarcinii de scădere a tensiunii. 
10. DM: Normativ de deconectare manuală, cuprinde Consumatorii principali pe tranşe de 

deconectare şi puteri deconectate, aplicat în cazul penuriei de combustibil sau în situaţii 
excepţionale. 

11. Grup de măsurare: aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea puterii 
şi energiei electrice furnizate unui Consumator sau livrate de către acesta în sistemul 
electroenergetic, în vederea facturării. În categoria grupurilor de măsurare sunt cuprinse 
următoarele echipamente: contoarele de energie electrică activă şi reactivă, ceasurile de 
comutare, sumatorul de putere, transformatoarele de măsură pentru intensitate şi tensiune, 
şirurile de cleme, siguranţele fuzibile aferente circuitelor de tensiune şi altele asemenea. 

12. Furnizor: persoana fizica si/sau juridica ce desfasoara activitatea de furnizare de 
energie electrica către Consumatori în calitate de parte contractantă a contractului de furnizare; 

13. Instalaţie de alimentare (branşament - la joasă tensiune - şi racord la medie şi înaltă 
tensiune): instalaţia electrică prin care se face legătura dintre reţeaua operatorului de distribuţie 
în punctul de racordare şi instalaţia Consumatorului în punctul de delimitare. 

14. Instalaţie de utilizare: ansamblul instalaţiilor electrice aparţinând Consumatorului, 
situat în aval de punctul de delimitare. 

15. Loc de consum: amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui Consumator, inclusiv 
ale subConsumatorilor săi, prin care se consumă energie electrică furnizată prin una sau mai multe 
instalaţii de alimentare. Consumatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum. 

16. NL: Normativ de limitare, care cuprinde Consumatorii principali pe tranşe de limitare şi 
puteri reduse, aplicat în cazul penuriei de combustibil sau în situaţii excepţionale. 

17. Orele de vârf de sarcină ale SEN: acele ore de dimineaţă şi de seară aprobate, care 
reprezintă vârfuri de consum în SEN . 

18. Punct de delimitare: locul în care instalaţiile Consumatorului se racordează la 
instalaţiile Furnizorului şi în care acestea se delimitează ca proprietate. 

19. Putere contractată: cea mai mare putere medie cu înregistrare orară sau pe 15 minute 
consecutiv, convenită prin Contract, pe care Consumatorul are dreptul să o absoarbă în perioada de 
consum, pentru fiecare loc de consum. 
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20. Putere la orele de vârf ale SEN: cea mai mare putere medie cu durată de înregistrare 
orară sau pe 15 minute consecutiv, convenită prin Contract, pentru a fi absorbită de Consumator la 
orele de vârf ale SEN . 

21. Putere medie: rezultă din energia contractată într-un anumit interval de timp şi 
numărul orelor de funcţionare. 

22. Putere minimă de avarie: puterea strict necesară Consumatorului pentru menţinerea în 
funcţiune a agregatelor care condiţionează securitatea instalaţiilor şi a personalului. 

23. Puterea minimă tehnologică: cea mai mică putere - în regim de limitări - necesară unui 
Consumator pentru menţinerea în funcţiune, în condiţii de siguranţă, numai a acelor echipamente 
şi instalaţii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producţie prin deteriorare. 

24. Rest ore ale SEN: orele situate în afara orelor de vârf de sarcină ale SEN . 
25. Regim de limitare sau restricţie: situaţie în care este necesară reducerea la anumite 

limite a puterii electrice absorbite de Consumatori cu asigurarea puterii minime tehnologice de 
către Furnizor, pentru menţinerea în limite normale a parametrilor de funcţionare a sistemului 
energetic. 

26. Sistem Electroenergetic Naţional - SEN: Ansamblul instalaţiilor electroenergetice 
interconectate, situate pe teritoriul ţării, prin care se realizează producerea, transportul, 
distribuţia şi utilizarea energiei electrice. 

27. Sistem pauşal: modul de stabilire a consumului de energie electrică, în funcţie de 
puterea instalată şi de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice. 

28. Situaţie de avarie în SEN: situaţie în care, datorită avarierii unor instalaţii şi agregate 
energetice sau întreruperii intempestive a importului de energie electrică, nu se mai pot menţine 
parametrii principali în limitele normale de funcţionare a SEN. 

29. Staţie de primire: prima staţie situată pe amplasamentul sau în vecinătatea 
amplasamentului unui Consumator, care poate fi staţie electrică de transformare sau de conexiuni, 
post de transformare sau tablou de distribuţie şi care îndeplineşte simultan următoarele condiţii: 

a) se află pe traseul reţelelor electrice de legătură dintre Furnizor şi Consumator; 
b) prin intermediul acesteia se realizează nemijlocit alimentarea cu energie electrică a 

Consumatorului; 
c) tensiunea primară sau tensiunea secundară a staţiei este egală cu cea mai mare tensiune 

din instalaţia de utilizare a Consumatorului. 
30. SubConsumator: persoană fizică sau juridică, ale cărei instalaţii electrice sunt racordate 

la instalaţiile electrice ale unui Consumator. Se consideră subConsumator de energie electrica şi cei 
care apar prin divizarea unui Consumator iniţial, în mai mulţi agenţi economici, sau persoane fizice. 
În acest caz, devine Consumator acela care deţine instalaţia electrică de alimentare, ceilalţi fiind 
socotiţi subConsumatori. 

31. Taxa de putere: sumă fixă, stabilită prin tarif, pe unitatea de putere contractată sau 
absorbită, pentru o anumită perioadă de timp (lună sau an). 

32. Taxa de racordare: suma pe care o plăteşte anticipat un Consumator pentru executarea 
instalaţiei de alimentare şi racordarea la reţeaua Furnizorului. 

33. OPE = Operatorul pieţei de echilibrare. 



12 

 

ANEXA 2 la Contractul nr. ………………… 
 

CANTITĂŢILE DE ENERGIE ALE CONTRACTULUI 
 
Art.1 - Cantitatea de energie electrică vândută, respectiv cumpărată conform prezentului 
Contract, pentru locul de consum ............... este de ….. MWh conform defalcării lunare de mai 
jos. Cantităţile de energie contractate pentru perioada ……………. sunt: 
 

 
 

Luna 

 
Energie 
electrică 
contractată 
 
 
(MWh) 

IANUARIE  

FEBRUARIE  

MARTIE  

APRILIE  

MAI  

IUNIE  

IULIE  

AUGUST  

SEPTEMBRIE  

OCTOMBRIE  

NOIEMBRIE  

DECEMBRIE  

 

Furnizor 

Energiataverde.ro Furnizare S.R.L. 

(fosta APURON Energy S.R.L.) 

 Consumator 

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

Administrator 

Victor Petrişor IANCU 
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ANEXA 3 la Contractul nr. ……………………….. 

 
PREŢUL DE CONTRACT 

 
Art.1 - Preţul de contract va fi stabilit conform procedurii de la Art. 2. 
 
Art.2 – (1) Preţul unitar de contract (lei/MWh) este suma dintre preţul unitar al energiei active şi 
componentele reglementate, după cum urmează: 
- servicii de sistem: 9,32 lei / MWh 
- tariful zonal de extracţie a energiei din sistem (TL): 22,47 lei / MWh 
- tariful de distribuţie pentru decontarea la înaltă tensiune: ……… lei / MWh 
- tariful de distribuţie pentru decontarea la medie tensiune: …… lei / MWh 
- tariful de distribuţie pentru decontarea la joasă tensiune: …… lei / MWh 
- contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă: 25,54 lei / MWh 
- certificate verzi: 72,54 lei / MWh 
- acciza: 5,42 lei / MWh 
- TVA: 19 % 

(2) În cazul în care OD pune la dispoziţia Furnizorului curba lunară de consum orar („IBD”) 
măsurată cu un contor inteligent, preţul unitar al energiei active va fi diferit pentru fiecare interval 
orar, fiind stabilit ca suma dintre preţul orar PZU pentru acel interval şi marja Furnizorului, de 
50,00 lei/MWh.  Pentru claritate, valoarea energiei active facturate pentru fiecare lună de contract 
va fi determinată ca suma produselor dintre preţul orar PZU la care se adaugă marja Furnizorului şi 
consumul corespunzător acelui interval orar, pentru toate intervalele orare din acea lună. 

În cazul în care OD nu pune la dispoziţia Furnizorului curba lunară de consum orar („IBD”), 
preţul unitar al energiei active va fi acelaşi pentru toate intervalele orare din luna de consum, fiind 
stabilit ca suma dintre media preţurilor orare PZU în ore EET din luna respectivă şi marja 
Furnizorului, de 50,00 lei/MWh. 

(3) Preţurile orare PZU sunt publicate pe platforma OPCOM – Operatorul pieţei de energie 
electrică şi de gaze naturale din România 
(https://www.opcom.ro//pp/grafice_ip/raportPIPsiVolumTranzactionat.php?lang=ro) 
 
Art.3 - (1) Modificarea preţului energiei prevăzut mai sus se realizează printr-o notificare 
prealabilă, la solicitarea uneia dintre Părţi. În cazul modificării tarifelor reglementate, notificarea 
Consumatorului se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura reprezentând 
contravaloarea serviciului de furnizare a energiei electrice (cf. Ordin ANRE nr. 235/2019, art. 19, 
2). 

(2) În cazul în care o Parte nu este de acord cu solicitarea celeilalte Părţi relativ la 
modificarea preţului, prevederile art. 16 (3) devin aplicabile. 
 
Art.4 – Consumatorul va achita contravaloarea certificatelor verzi lunar, la o valoare calculată în 
modul legiferat prin Legea 134/2012, urmând ca Furnizorul să emită o factură de regularizare a 
costurilor cu certificatele verzi după publicarea de către ANRE a cotei obligatorii finale pentru anul 
respectiv, chiar în situaţia în care Contractul încetează la iniţiativa uneia din Părţi înainte de 
publicarea de către ANRE a acestei valori. 
 
 

Furnizor 

Energiataverde.ro Furnizare S.R.L. 

(fosta APURON Energy S.R.L.) 

 Consumator 

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

Administrator 

Victor Petrişor IANCU 

 

 

 

  

https://www.opcom.ro/pp/grafice_ip/raportPIPsiVolumTranzactionat.php?lang=ro
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ANEXA 4 la Contractul nr. ……………………………… 
 

 
PROCEDURA DE DERULARE A CONTRACTULUI 

 
 
Art. 1 – Cererea de putere şi energie electrică. 

Consumatorul are dreptul la contractarea energiei electrice cu Furnizorul, astfel: 

(1) La semnarea Contractului, Consumatorul transmite Furnizorului cantităţile de energie 
electrică contractate lunar pentru întreaga perioadă de desfăşurare a Contractului (Anexa 
2) şi pe fiecare interval bază de decontare (IBD) pentru întreaga durată de desfăşurare a 
Contractului (Anexa 2a). 

(2) Pentru a acoperi diferenţele dintre valorile orare ale energiei consumate şi cele 
contractate, Consumatorului îi este permisă o bandă de abatere de B pe IBD faţă de 
consumurile contractate prin Anexa 2a, în limita căreia energia electrică consumată se 
plăteşte la preţul din Contract. Lărgimea acestei benzi este nelimitată faţă de valorile 
orare din Anexa 2a. 

(3) Cu minim 8 zile înainte de începerea unei luni contractuale, Consumatorul poate modifica 
cantităţile de energie electrică solicitate pe fiecare IBD pentru luna contractuală 
următoare, modificările fiind consemnate în Anexa 2a. 

(4) În timpul lunii contractuale, Consumatorul poate modifica cantităţile orare de energie 
electrică solicitate cel mai târziu cu două zile lucrătoare înainte de data pentru care se 
solicită modificarea, aceasta fiind consemnată în Anexa 2A. 

(5) Toate solicitările de modificare conform alin (3) şi (4) de mai sus sunt considerate cereri 
ferme. Dacă nu se primesc cereri ferme conform alin (3) şi (4), Furnizorul va considera 
drept cerere fermă datele din Anexa 2a încheiată la semnarea Contractului. 

 
Art. 2 – Consumul de energie electrică. 

(1) Pentru energia consumată în fiecare interval orar în interiorul benzii de abatere B, 
respectiv în intervalul [Anexa 2a – B/2, Anexa 2a + B/2], preţul de contract va fi cel 
menţionat în Anexa 3. 

(2) Pentru diferenţa pozitivă dintre energia consumată în fiecare interval orar şi valoarea 
Anexa 2a + B/2 corespunzătoare acelui interval orar, preţul de contract va fi majorat cu 
.... lei/MWh. 

(3) Pentru diferenţa negativă dintre energia consumată în fiecare interval orar şi valoarea 
Anexa 2 – B/2 corespunzătoare acelui interval orar, Consumatorul va datora Furnizorului 
..... lei/MWh. 

 
 
 

Furnizor 

Energiataverde.ro Furnizare S.R.L. 

(fosta APURON Energy S.R.L.) 

 Consumator 

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

Administrator 

Victor Petrişor IANCU 
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ANEXA 5 la Contractul nr. ……………………………… 

 
 

Anexele la contractul de transport/distribuție nr. [__] din data de [__] încheiat între 
Furnizor şi [__] 
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ANEXA 6 la Contractul nr. ……………………………… 

 
 

Drepturile şi obligaţiile Părţilor rezultate din contractul de distribuţie/transport nr. 
[__] din data de [__] 
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ANEXA NR. 7 

la Contractul nr. ……………………………….. 

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE 

 

Prezentul acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (“Acordul”) constituie anexă a 

Contractului nr. ………………………. 

Părțile au convenit după cum urmează: 

 

1. PREVEDERI GENERALE 

1.1. În cadrul relației de afaceri derulate în baza Contractului, Părțile convin că este posibil să 

prelucreze date cu caracter personal, ale angajaților, prepușilor sau agenților părților 

implicate în executarea Contractului, având obligația de respectare a legislației aplicabile, 

respectiv prin Regulamentul UE general privind protecția datelor 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului („GDPR”) și legislația internă. 

1.2. Fiecare Parte are dreptul, în decursul uzual al relației de afaceri, să dispună de informații 

personale legate de oficialii și reprezentanții celeilalte părți, cum ar fi orientativ numele și 

prenumele, numărul de telefon, adresa email („Date de Contact de Afaceri”). Fiecare Parte va 

utiliza și va divulga Datele de Contact de Afaceri numai în scopurile care au legătură cu 

Contractul, inclusiv desfășurarea și menținerea relațiilor de afaceri. 

1.3. În executarea prezentului Acord, Părțile convin că vor avea calitatea de Operatori Asociați. În 

situațiile în care un anumit proiect va impune o anumită calitate a Părților, în sensul că doar 

una dintre ele va avea calitatea de Operator conform GDPR, Părțile vor încheia un acord 

separat privind prelucrarea datelor personale care să reflecte această situație. 

1.4. Fiecare Parte garantează celeilalte că va prelucra Datele Personale în conformitate cu acest 

Acord și cu prevederile legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, în 

special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date (”GDPR”).  

 

2. CONDIȚIILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE. CATEGORII DE DATE PERSONALE 

2.1. Fiecare Parte garantează și răspunde pentru legalitatea și corectitudinea datelor pe care le 

prelucrează, direct sau prin subcontractorii săi în executarea acestui Acord. 

2.2. Categorii de date personale procesate: nume, prenume, adresă, serie și număr carte de 

identitate/pașaport, cod numeric personal, adresă de email. Datele personale sunt colectate în 

mod direct din partea persoanei vizate sau sunt colectate din alte surse (terți), cu respectarea 

tuturor prevederilor legale. 

2.3. Fiecare Parte este răspunzătoare pentru faptul că transferul datelor cu caracter personal către 

cealaltă Parte este permis și legal efectuat. Este responsabilitatea Părții care transmite să se 

asigure că datele sale respectă toate legile și reglementările aplicabile, inclusiv dar fără 

limitare la legislația protecției datelor, comunicărilor comerciale, plasării și informării cu 

privire la cookie-uri, drepturi de proprietate intelectuală, protecția consumatorilor. Beneficiul 

acestei garanții se va extinde către subcontractorii permiși. 

2.4. Fiecare Parte garantează că a obţinut în prealabil de la fiecare persoană ale cărei date sunt 

puse la dispoziția celeilalte Părți acordul expres ca datele acesteia să fie transmise către 

partenerul contractual, precum și faptul că a fost informată cu privire la scopurile prelucrării, 

durata stocării datelor, precum și celelalte elemente impuse de GDPR și legislația aplicabilă, 

furnizând la cerere o dovadă în acest sens către cealaltă Parte. 

 

3. UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

3.1. Fiecare Parte va Prelucra Datele numai (i) în măsura necesară executării Contractului și numai 

în scopul indicat de Partea care dezvăluie datele și (ii) în acord cu acest Acord. Contractul și 
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acest  Acord, alături de instrucțiunile ulterioare transmise de către Partea care dezvăluie 

Datele, reprezintă cadrul pentru prelucrarea datelor personale.  

3.2. Scopul prelucrării este îndeplinirea obligațiilor contractuale care decurg din Contract, nevoia 

de a respecta o obligatie legală conform specificului relației contractuale, scopuri de marketing 

precum și scopuri bazate pe interesul legitim al Părților sau, dupa caz, pe consimţământul 

persoanei vizate. Datele personale se vor folosi pentru identificarea persoanelor implicate în 

executarea Contractului, inclusiv pentru verificarea conformității Serviciilor, emiterea 

facturilor, a documentelor contractuale şi a dovezilor de plată, precum şi pentru identificarea 

şi contactarea prin intermediul mijloacelor de comunicare în scopul rezolvării unor incidente 

privind executarea Contractului, inclusiv demersuri judiciare și extrajudiciare privind 

recuperarea sumelor neachitate. 

 

4. STOCAREA DATELOR. EVIDENȚA DATELOR PERSONALE 

4.1. Pe toată durata derulării Contractului, fiecare Parte garantează că va stoca datele personale în 

zona economică europeană, cu excepția cazului când obține acordul prealabil scris al celeilalte 

Părți. Datele Personale nu pot fi transferate din afara acestui teritoriu fără consimțământul 

prealabil scris al Părții care le dezvăluie. În cazul în care Datele cu Caracter Personal ale unei 

părți sunt transmise într-o țară din afara Uniunii Europene, care nu este recunoscută de 

Comisia Europeană ca oferind un nivel suficient de protecție, Părțile vor asigura că Datele cu 

Caracter Personal sunt protejate suficient în conformitate cu art. 46 din GDPR. În acest scop, 

Părțile convin în mod expres că, în cazul în care destinatarul nu este acoperit de un nivel 

suficient de protecție și garanții adecvate, pentru această transmitere se aplică și sunt valabile 

Clauzele Contractuale Standard UE. 

4.2. Fiecare Parte va menține o evidență electronică a tuturor categoriilor de activități de 

prelucrare efectuate, incluzând: 

 numele și datele de contact ale Părților și ale responsabilului cu protecția datelor din 

cadrul fiecărei părți; 

 o descriere a categoriilor de persoane vizate, a categoriilor de date personale și a 

categoriilor de operațiuni de prelucrare efectuate; 

 lista subcontractorilor, dacă există; 

 categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele; 

 transferurile de date către o țară din afara zonei economice europene sau către o 

organizație internațională; 

 o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate implementate 

de fiecare Parte. 

 

5. MĂSURI DE SECURITATE 

5.1. Pe durata prestării serviciilor, fiecare Parte va implementa măsuri de securitate adecvate 

pentru a proteja datele personale împotriva oricăror încălcări. 

5.2. Fiecare Parte va informa cealaltă Parte prompt cu privire la orice încălcare a securității datelor 

și va pune la dispoziția sa toate informațiile disponibile cu privire la acea situație. 

5.3. Fiecare Parte se va asigura că datele celeilalte Părți sunt păstrate separat de datele personale 

ale altor clienți. 

5.4. Partea destinatară va informa imediat cealaltă Parte în cazul oricărei investigații a datelor 

personale de către o autoritate publică, o autoritate de supraveghere a prelucrării datelor cu 

caracter personal, cu excepția cazului în care această informare este interzisă de legea 

aplicabilă sau de autoritatea în cauză pe fondul faptului că informarea ar prejudicia o 

investigație în curs. În acest caz, Partea destinatară va informa cealaltă Parte de îndată ce 

motivele pentru care informarea nu a fost făcută încetează să mai fie aplicabile. Partea in 

discutie va documenta întreaga situație și va pune această documentație la dispoziția celeilalte 

Părți. 
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5.5. În 60 de zile de la încetarea Contractului, conform convenției Părților, fiecare Parte va șterge 

sau va returna toate datele celeilalte Părți, și va șterge toate copiile, exclusiv back-up-urile 

sale, cu excepția cazului în care legea o obligă să rețină datele pentru o perioadă mai lungă, 

caz în care Părțile se vor informa reciproc. 

 

 

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

6.1. Fiecare Parte va informa prompt cealaltă Parte cu privire la (i) orice plângeri de la persoane 

vizate, respectiv persoanele ale căror date sunt procesate de Părți, sau terți cu privire la 

prelucrarea datelor personale; sau (ii) orice solicitări din partea persoanelor vizate sau a 

autorităților pentru acces la sau informare cu privire la prelucrarea datelor personale efectuată 

în contextul Contractului. În cazul în care una din Părți primește direct o cerere de la o 

persoană vizată de acces la datele personale care o privesc, sau pentru corectarea sau 

ștergerea acestor date, sau orice altă cerere sau solicitare din partea unei persoane vizate cu 

privire la datele sale personale, Părțile se vor informa reciproc și vor răspunde în conformitate 

cu legislația aplicabilă. Acolo unde răspunsul nu este dat prin mijloace automate (cum ar fi 

opt-out, ștergere, portabilitate), orice astfel de răspuns va fi dat numai după aprobarea Părții 

proprietare a datelor, cu excepția cazurilor obligatorii potrivit legii aplicabile protecției 

datelor personale. 

6.2. Dacă o persoană vizată își exercită dreptul la rectificare, ștergere sau restrângerea prelucrării, 

sau obiectează cu privire la prelucrare, către oricare din Părți, aceasta se va asigura că acest 

lucru este implementat prompt și în orice caz într-un termen mai mic de 60 de zile de la 

solicitare sau informare, inclusiv în ceea ce privește subcontractorii. În plus, Partea destinatară 

va face eforturi rezonabile ca acest lucru să fie comunicat fiecărui destinatar căruia i-a 

dezvăluit datele personale în cauză. 

6.3. Fiecare Parte va lua măsuri rezonabile pentru a asigura responsabilizarea întregului său 

personal care poate avea acces la datele personale. Fiecare Parte se asigură că personalul său 

este instruit corespunzător pentru prelucrarea datelor personale și că are acces la datele 

personale doar în măsura necesității, sub rezerva obligației de confidențialitate. 

 

7. SUBCONTRACTAREA 

7.1. În executarea Contractului, fiecare Parte poate să folosească personal propriu, subcontractori 

existenți la data încheierii comenzii sau poate folosi și alți subcontractori pentru a furniza 

servicii în numele său, în conformitate cu prevederile Contractului și ale acestui Acord. Orice 

astfel de subcontractor va putea prelucra datele personale numai pentru a furniza serviciile 

pentru care a fost angajat de partea respectivă, iar aceasta se va asigura că subcontractorul nu 

prelucrează datele personale în niciun alt scop. 

7.2. Înainte de a da acces la datele personale unui subcontractor, fiecare Parte se asigură că un 

astfel de subcontractor a încheiat un acord scris prin care solicită subcontractorului să respecte 

termeni cel puțin la fel de stricți precum cei prevăzuți în acest Acord, fără dreptul de a 

subcontracta ulterior drepturile și obligațiile. La cererea celeilalte Părți, Partea în discutie va 

identifica subcontractorii care prelucrează datele personale și va pune la dispoziția Părții 

proprietare un rezumat al termenilor de prelucrare de către acești. 

 

8. RĂSPUNDERE. DURATA PRELUCRĂRII 

8.1. Fiecare Parte va fi răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate persoanelor vizate prin 

prelucrarea efectuată. 

8.2. În cazul în care o Parte a plătit integral despăgubirile pentru prejudiciul suferit de persoana 

vizată și această răspundere este atribuită în totalitate sau parțial celeilalte Părți printr-o 

hotărâre a unei autorități administrative sau judiciare, Partea păgubită are dreptul de se 

îndrepta împotriva co-contractantului pentru acea parte a despăgubirii corespunzătoare părții 

sale de răspundere pentru prejudiciu. 
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8.3. Părțile vor stoca datele cu caracter personal doar pentru perioada de timp necesară atingerii 

scopurilor prelucrării conform Contractului, pe durata de valabilitate a acestuia şi ulterior 

conform normelor legale privind arhivarea și maxim pe durata termenului legal de prescriptie. 

În situatia in care Părțile vor stabili ca există un interes legitim sau o obligatie legală pentru a 

continua prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri ulterior încetării Contractului 

sau expirării termenului de prescripție de 3 ani, se vor informa reciproc. 

8.4. Ulterior încetării prelucrării, datele cu caracter personal vor fi sterse din evidențele Părților, 

cu excepția datelor anonimizate, care pot fi păstrate. 

 

9. DURATĂ ȘI ÎNCETARE. CLAUZE FINALE 

9.1. Acordul va intra în vigoare la data semnării și va continua pe durata Contractului, constituind 

parte integrantă a acestuia. Încetarea Contractului din orice motiv va conduce automat la 

încetarea acestui Acord, cu excepția obligațiilor care conform legii vor supraviețui acestui 

Acord. 

9.2. Acordul este guvernat de legea română. Orice dispute între Părți vor fi soluționate prin acordul 

părților sau în caz contrar, de către instanțele de judecată din sectorul 5 București. 

9.3. Cu privire la Acord vor fi aplicabile prevederile de confidențialitate. 

9.4. În cazul în care se va constata că una sau mai multe prevederi din acest Acord sunt nevalabile 

și/sau ineficace din orice motiv, valabilitatea, legalitatea și eficacitatea celorlalte prevederi 

ale acestui Acord nu vor fi afectate. 

9.5. Orice modificare a Acordului se va face în scris și va fi semnată de reprezentanții autorizați ai 

Părților. 

 

 

10. Responsabili cu Protecția Datelor cu Caracter Personal 

10.1. DATE ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR AL APURON Energy SRL 

- dpo@APURON.ro 

10.2. DATE ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR AL .............................. 

ADRESĂ DE E-MAIL: [……………………………………………….] 

 

 

Semnat astăzi ……………………. în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte. 

  

Furnizor 

Energiataverde.ro Furnizare S.R.L. 

(fosta APURON Energy S.R.L.) 

 Consumator 

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

Administrator 

Victor Petrişor IANCU 

 

 

 


