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Contract de furnizare a energiei electrice la client finali 
nr. ……….. din …………………….. 
 
Capitolul 1: Partile contractante 
Intre :  
 
S.C. CIGA ENERGY S.A., cu sediul in localitatea BUCURESTI, Str. Izvor nr 92-96, Cladirea Forum III, etaj 1, sector 5, 
telefon 021.7810144, fax 0314181417, codul de inregistrare fiscala RO27818789, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului – Municipiul Bucuresti sub numarul J40/12325/2010, cont de virament nr.  
RO47BACX0000000720424000, deschis la UNICREDIT BANK – Sucursala Titulescu, titular al licentei ANRE de 
furnizare energie electrica nr. 1828/16.09.2015, reprezentata legal de D-na Cristina POPESCU in calitate de Director 
General, denumita furnizor, având calitatea de vânzator, pe de o parte  
si 
S.C. …… S.R.L. / S.A., cu sediul in judetul …………………. localitatea …………………., str. …………………, nr. ……… , telefon 
………………….., fax ………………………, codul de inregistrare fiscala RO………………., inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului sub numarul J……/……/………., cont de virament nr.  RO……………………., deschis la ……………………………….., 
reprezentata legal de dl./dna. …………………… in calitate de …………………, denumita client final, in calitate de 
cumparator, pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract. 
 
Capitolul 2: Obiectul contractului 
 
Articolul 1 : 
1) Obiectul contractului este prestarea de catre furnizor a serviciului de furnizare a energiei electrice la locul/locurile 

de consum detinut/e de client final si reglementarea raporturilor dintre furnizor si client final privind furnizarea, 
facturarea, plata si alte servicii, precum si conditiile de consum al energiei electrice. 
Prestarea de catre furnizor a serviciului de furnizare a energiei electrice, si anume, comercializarea energiei electrice 
in scopul alimentarii cu energie electrica a locului/locurilor de consum, se face in conditiile stabilite prin 

Avizul/Avizele Tehnic/e de Racordare (anexa/anexe la prezentul  contract) sau/si Certificatul/Certificatele de 

racordare, si, dupa caz, prin conventia/conventiile de exploatare (anexa/anexe la prezentul contract). 
2)  Locul/Locurile de consum detinut/e de client final este/sunt: 
 

Nr. 

crt. 

Numar loc consum Adresa loc consum 

1   

2   

 
Capitolul 3: Durata si modificarea contractului 
 
Articolul 2 :  
1) Prezentul contract de furnizare a energiei electrice se incheie pe o perioada de derulare de 1 (un) an calendaristic 
cu incepere din data de ………. pâna la data de ……………… convenita de parti. 
2) La sfârsitul perioadei de derulare, prevazuta la Articolul 2, alin. 1, prezentul contract se poate prelungi doar prin 
incheierea unui  act aditional semnat si acceptat de cele doua parti. 
3) Modificarea prezentului contract, in perioada de derulare, se poate face doar prin incheierea unui act aditional 
semnat si acceptat de cele doua parti. 
4)Prezentul contract isi produce efecte de la data semnarii lui de catre cele doua parti, iar executarea efectiva a 
obiectului contractului se efectueaza incepând cu data de …………2016. 
 
Capitolul 4: Conditii de derulare a contractului 
 
Articolul 3: 
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1) Furnizorul va asigura furnizarea cantitatii de energie electrica consumata de catre client final. 
2) Cantitatea de energie electrica cumparata de client final de la furnizor, detaliata pe fiecare luna a perioadei de 
derulare a contractului, este prevazuta in Anexa nr. 2 la prezentul contract. 
3) Client finalul va plati pentru energia electrica consumata efectiv la pretul de contract acceptat de parti si calculat 
conform Anexei nr. 3 la prezentul contract. 
4) Tarifele pentru serviciile de transport si de sistem , tarifele  de  distributie a energiei electrice, precum si alte tarife 

ce pot fi introduse de autoritatea competenta, contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta valoarea 

certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare), si T.V.A. –ul sunt reglementate  prin legislatia in vigoare 

aplicabila la momentul facturarii, ele putând fi modificate si completate ca urmare a modificarilor legislative 

incidente. Orice modificare a acestora prin modificarea legislatiei aplicabile (eliminare, completare, modificare 

valoare etc) va duce la actualizarea automata a valorilor facturate de catre Furnizor, fara a fi necesara modificarea 

prezentului contract. 

5) La incetarea contractului, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de catre Furnizor si plata acesteia de 
catre Client final, in termenul prevazut la Articolul 8 din prezentul contract. 
6) Energia electrica furnizata conform prevederilor prezentului contract este masurata de catre Operatorul de 
masurare competent, in conformitate cu Codul de masurare a energiei electrice in vigoare la data efectuarii 
serviciului de masurare. 
7) Client finalul mandateaza CIGA ENERGY S.A. pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract si a 
eventualelor acte aditionale de prelungire a valabilitatii perioadei de derulare a contractului, cu titlu gratuit, pentru 
ca CIGA ENERGY S.A. sa poata incheia contractele de distributie (cu Operatorul de distributie acreditat in zona 
geografica a locului/locurilor de consum) si de transport de energie electrica (cu Transelectrica SA), precum si pentru 
ca CIGA ENERGY S.A. sa poata solicita Operatorului de distributie, doar la solicitarea clara a Client finalului, modificari 
ale conditiilor tehnice care au stat la baza prezentului contract de furnizare. 
 
Articolul 4: 
1) Partile vor respecta instructiunile si comenzile operative emise de catre Operatorul de sistem in baza Codului 

tehnic al retelei electrice de transport, in vigoare. Obligatiile ce revin fiecarei parti in baza prezentului contract nu 

pot fi invocate drept cauza a nerespectarii Codului tehnic al retelei de transport. 

2) Partea care a incheiat contractul pentru distributia energiei electrice in conformitate cu prevederile Articolului 3 

alin. 7 va realiza si va comunica pe toata durata contractului transmiterea datelor necesare catre Operatorul 

comercial al pietei de energie electrica. 

 
Articolul 5: 
1) Instalatiile electrice apartinând atât Client finalului cât si Operatorului de distributie se delimiteaza in punctul de 
delimitare patrimonial prevazut in avizul/avizele tehnic/e de racordare valabile pentru locul/locurile de consum 
detinute de Client final. 
2) Avizul/Avizele tehnice de racordare si/sau Certificatul/Certificatele de racordare se transmit catre Furnizor de 
catre Client final sau Operatorul de distributie. 
2.1) Daca Client finalul nu se afla in posesia avizului/avizelor tehnice de racordare si/sau certificatul/certificatelor de 
racordare, prin prezentul contract acorda catre CIGA ENERGY S.A. dreptul de o obtine un duplicat acestuia/acestora 
de la Operatorul de distributie. 
 
 
Capitolul 5: Determinarea cantitatii de energie electrica active si reactive consumata 
 
Articolul 6:  
1) Cantitatea de energie electrica activa consumata se determina potrivit inregistrarilor grupurilor de masurare, 
instalate de catre Operatorul de masura, conform cu tipul de tarif acceptat de partile contractante, la care se fac 
corectiile prevazute in reglementarile legale in vigoare raportat la punctele de masura, de delimitare si 
caracteristicile si corectiile grupului de masura. 
2) Cantitatea de energie electrica reactiva se determina potrivit inregistrarilor grupurilor de masurare, instalate de 
catre Operatorul de masura conform cu modul de calcul reglementat de autoritatea competenta. 
3) Conditiile de masurare a cantitatilor de energie electrica consumata sunt cele prevazute in Codul de masurare a 
energiei electrice aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 17/2002 si Regulamentul de furnizare a energiei 
electrice la client finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014 
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Capitolul 6: Facturarea cantitatilor de energie electrica consumata si modalitati de plata 
 
Articolul 7: 
1) Furnizorul va factura lunar cantitatile de energie electrica active si reactive inregistrate precum si eventualele 
corectii, determinate conform Articolului 6 punctul 1 si 2 din prezentul contract, in primele 10 zile ale lunii imediat 
urmatoare celei de facturat. 
2) Factura lunara transmisa client finalului va cuprinde, separat fata de tarifele pentru energia electrica, valoarea 
certificatelor verzi, conform cu prevederile art.8, alin 4 din Legea nr. 220/2008 modificata prin Legea nr. 134/2012, 
taxa pentru cogenerarea de inalta eficienta in conformitate cu Ordinul presedintelui ANRE nr. 12/2011, acciza si TVA 
in conformitate cu Codul fiscal. 
3) Valoarea certificatelor verzi facturate reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de 

certificate (CV/MWh) estimate de catre ANRE, cantitatea de energie electrica inregistrata de client final in (MWh) si 

pretul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzactionate pe piata centralizata a certificatelor verzi (lei/CV). Pretul 

mediu ponderat se calculeaza si se publica trimestrial de catre Operatorul comercial al pietei de energie electrica pe 

site-ul propriu (www.opcom.ro), pâna cel târziu la data de 15 a ultimei luni din trimestru, si este utilizat la facturile 

catre Client final, emise in trimestrul urmator. 

4) Regularizarea sumelor ce reprezinta costurile de achizitionare a certificatelor verzi corespunzatoare consumului de 

energie electrica inregistrat la locul de consum apartinând client finalului (corelat cu perioada de derulare a 

prezentului contract) se va face conform reglementarilor legale in vigoare. Client finalul va achita facturile emise de 

Furnizor in termenul de plata stabilit in contract, ale carui prevederi se aplica si in ceea ce priveste emiterea si 

achitarea facturilor de regularizare pentru certificate verzi, indiferent de valabilitatea contractului. 

 
Articolul 8: 
1) Client finalul va plati integral fiecare factura in termenul de scadenta de 30 de zile calendaristice, data emiterii 
facturii si termenul de scadenta fiind inscrise pe factura. 
2) Daca ziua limita de plata determinata conform Articolului 8, alin. 1 nu este o Zi financiara, atunci ziua limita de 
plata se considera a fi urmatoarea Zi financiara. 
3) Plata sumelor de bani se face prin transfer bancar sau alte forme de plata agreate de catre parti. In cazul 
transferului bancar, partile confirma ca au agreat reciproc bancile prin care urmeaza sa se desfasoare derularea 
platilor. 
 
Articolul 9: 
In cazul neindeplinirii in  termenul de scadenta prevazut, a obligatiilor prevazute la Articolul 8 alin. 1, Client finalul va 

plati in afara sumei datorate, majorari de intârziere la aceasta suma. Procentul majorarilor de intârziere este de 0,03 

% pe zi calendaristica de intârziere pâna in ziua platii (exclusiv). Valoarea totala a majorarilor de intârziere nu poate 

depasi valoarea sumei datorate. Client finalul va fi de drept pus in intârziere din ziua urmatoare datei scadente. 

 
Articolul 10: 
1) In caz ca o suma facturata de catre Furnizor este contestata in parte de catre Client final, atunci plata sumei 

necontestate se va efectua pâna in ziua limita de plata. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale 

amiabila sau de catre instanta competenta ca fiind datorate de catre Client final, acesta va plati pe lânga suma 

datorata, penalitati calculate potrivit Articolului 9. 

2) Refuzul total sau partial al Client finalului de a plati o factura emisa de Furnizor se va aduce la cunostinta acestuia 

in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii ei.  

3) Reclamatiile ulterioare efectuarii platii facturilor se conciliaza intre parti in termen de 10 zile lucratoare de la data 

inregistrarii reclamatiei la Furnizor. 

4) In cazul in care, ca urmare a unor recalculari conciliate intre parti, nivelul consumului facturat se reduce, nu se vor 

incasa majorarilor de intârziere pentru diferenta respectiva, iar aceasta va fi considerata plata in avans si va fi 

compensata din valoarea urmatoarei facturi. 

 
Articolul 11: 
Plata oricarei sume facturate va fi efectuata in lei, prin transfer bancar in contul Furnizorului. Se considera drept data 

de efectuare a platii data la care suma platita apare in extrasul de cont al Furnizorului. 

 

http://www.opcom.ro/
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Capitolul 7: Obligatii, garantii si confidentialitate 
 
Articolul 12: 
1) Partile se obliga una fata de cealalta sa detina, pe parcursul derularii contractului, toate autorizatiile necesare 

fiecareia pentru executarea obligatiilor cuprinse in prezentul contract, conformându-se in acelasi timp tuturor 

cerintelor legale. 

2) Client finalul declara pe proprie raspundere ca documentele anexate in copie, care stau la baza intocmirii 

contractului (certificate de inregistrare la Registrul Comertului, codul de identificare fiscala precum si actele care 

atesta dreptul de folosinta asupra spatiului), sunt actualizate, in vigoare la momentul semnarii prezentului contract si 

sunt conforme cu originalul.  

3) Pretul componentei de energie electrica activa este garantat pe toata perioada de derulare a prezentului contract. 
3.1) In cazul prelungirii prin act aditional a perioadei de derulare a contractului pretul pentru componenta de energie 
electrica activa se va renegocia si va fi specificat in actul aditional. 
4) Furnizorul nu va solicita client finalului constituirea unei garantii financiare in favoarea furnizorului decât in 
situatia de neplata repetata. 
 
Articolul 13: 
Partile nu vor dezvalui informatiile confidentiale obtinute in cadrul prezentului contract unor persoane neautorizate 

sa primeasca astfel de informatii. Fac exceptie cazurile in care: 

a)  exista consimtamântul scris al partii ale carei interese pot fi afectate de dezvaluirea informatiei respective, 
b)  informatia era deja publica, la momentul dezvaluirii, 
c)  partea este obligata de a dezvalui informatia in scopul respectarii unui ordin sau a unei decizii din partea unei 
Autoritati competente ori in scopul respectarii unei norme legale in vigoare, 
d)  informatia trebuie transmisa in scopul indeplinirii normale a activitatilor care constituie obiectul contractului. 
 
Capitolul 8: Drepturile si obligatiile partilor 
 
OBLIGATIILE FURNIZORULUI  

 

ARTICOLUL 14 

1) FURNIZORUL ESTE OBLIGAT:  

a)  sa detina licenta de furnizare a energiei electrice si sa respecte prevederile acesteia; 
b)  sa factureze Client finalului energia electrica activa la pretul acceptat de catre acesta, precizat in Anexa 3 la 
prezentul contract; 
c) sa factureze Client finalului energia electrica reactiva conform inregistrarilor grupului de masura corespunzator; 
d)  sa furnizeze Client finalului, la cererea acestuia, informatii privind istoricul de consum, eventuale sume de bani 
datorate/platite Client finalului, pe ultimul an calendaristic.  
2) Furnizorul este responsabil doar pentru intreruperile in alimentarea cu energie electrica a Client finalului din 

cauze care s-au identificat a fi din culpa sa. 

 

ARTICOLUL 15 

Furnizorul este obligat sa efectueze analiza sesizarilor facute de client final cu privire la daunele provocate de 

intreruperi in alimentarea cu energie electrica, in conformitate si in limita prevazuta in contractele cadru incheiate cu 

operatorul de distributie sau/si operatorul de transport. Despagubirile vor fi cele acordate de operatorul de 

distributie sau operatorul de transport (dupa caz), emitent al avizului tehnic de racordare pentru locul de consum 

pentru care se solicita despagubirea, in concordanta cu procedurile si legislatia in vigoare in domeniul energiei 

electrice. 

 

DREPTURILE FURNIZORULUI 

 

ARTICOLUL 16 

1) Furnizorul are urmatoarele drepturi: 
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a)  sa solicite Client finalului constituirea unor garantii financiare in situatia de neplata repetata; valoarea garantiei 
financiare va fi corelata cu contravaloarea consumului de energie electrica pentru o durata de 45 de zile; 
b)  sa solicite constituirea unei garantii financiare in cazul constatarii, conform prevederilor legale in vigoare, a unor 
actiuni intreprinse de Client final menite sa denatureze in orice fel indicatiile echipamentelor de masurare ori sa 
sustraga energia electrica prin ocolirea echipamentelor de masurare; valoarea garantiei financiare va fi corelata cu 
contravaloarea consumului de energie electrica estimat pentru o durata de maxim 90 de zile. Refuzul constituirii 
garantiei da dreptul furnizorului sa solicite Operatorului de distributie deconectarea Client finalului de la retea; 
c)  sa recalculeze, in baza datelor transmise de Operatorul de distributie, impreuna cu Client finalul consumul 
pentru o perioada anterioara, atunci când se constata defectarea contorului, conform procedurii de calcul 
reglementata de autoritatea competenta;  
d) sa recupereze de la Client final, in baza datelor transmise de Operatorul de distributie, contravaloarea energiei      
electrice consumate prin sustragere de energie electrica. 
 
ARTICOLUL 17 

Pentru neplata energiei electrice consumate, pâna la achitarea acesteia, Furnizorul are dreptul: 

a) de a restrange unele drepturi ale Client finalului, cum ar fi: 

- dreptul de a solicita modificarea si completarea contractului si a anexelor acestuia; 

- dreptul de a solicita plata daunelor provocate ca urmare a intreruperilor accidentale in alimentare; 

- dreptul de a solicita reduceri tarifare, pe durata perioadei de neplata, pentru energia electrica furnizata la o 
tensiune si/sau frecventa in afara limitelor prevazute in contractul de distributie, de ale carui prevederi a luat la 
cunostinta; 

- dreptul de a solicita Furnizorului acordarea de despagubiri pentru daunele provocate, si dovedite a fi din culpa 
acestuia; 
Furnizorul isi poate exercita acest drept si in conditiile in care nu se respecta reesalonarea restantei la plata, 

convenita cu Client finalul; pentru exercitarea acestui drept, Furnizorul va transmite Client finalului o notificare, 

anexa la contract, in care se vor preciza drepturile suspendate, durata si conditiile de incetare a suspendarii. 

b) de a solicita Operatorului de distributie sistarea alimentarii cu energie electrica, realizând succesiv urmatoarele 

etape: 

- Furnizorul va emite, catre Client final, un preaviz de sistare a alimentarii cu energie electrica, respectând 
reglementarile legale in vigoare, 

- va solicita Operatorului de distributie sistarea alimentarii cu energie electrica a locului/locurilor de consum ce 
este/sunt detinute de Client final, si fac obiectul prezentului contract. 
c) Furnizorul isi poate exercita aceste drepturi si in conditiile in care Client finalul nu se respecta esalonarea 
restantei la plata, convenita intre parti;  
d) Furnizorul va transmite Client finalului o notificare, anexa la contract, in care se vor preciza drepturile 
suspendate, sanctiunile aplicate precum si faptul ca durata mentinerii acestora este conditionata de plata sumelor 
datorate. 
 

 

OBLIGATIILE CLIENT FINALULUI 

 

ARTICOLUL 18 

a) sa comunice in scris Furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza incheierii contractului 
(mentionate la Articolul 12, alin. 2); 
b) sa comunice in scris Furnizorului in  termen de 20 de zile orice modificare privind persoanele mentionate in 
Anexa 4 si datele de contact ale acestora. In caz contrar, orice notificare emisa de catre Furnizor in baza datelor din 
contract/ultima comunicare  va fi considerata valabil transmisa; 
c) sa achite la termen facturile emise de Furnizor, eventualele corectii sau regularizari ale acestora urmând sa fie 
efectuate la urmatoarea facturare; 
d)  sa constituie garantiile necesare conform Articolului 12, alin. 4 coroborat cu Articolul 16, alin. 1, lit. a si b; 
 
 

ARTICOLUL 19 

Alte obligatii ale Client finalului: 

e)  sa respecte normele tehnice in vigoare si sa nu intervina in nici un fel la instalatia de alimentare si de masurare; 
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f) sa permita Operatorului de distributie, la solicitarea acestuia conform prevederilor legale in vigoare, 
intreruperea planificata a serviciului de distributie a energiei electrice pentru intretinere, revizii si reparatii executate 
in instalatiile acestuia; 
g)  sa se conformeze dispozitiilor Operatorului de distributie si sa reduca la nivelul stabilit consumul in situatii de 
restrictii sau limitari, conform prevederilor legale in vigoare. 
h) sa sesizeze imediat Furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea grupului de 
masurare; 
i) sa elaboreze prognoza de consum cu buna credinta; sa comunice datele de prognoza orara a consumului de 
energie electrica si sa asigure incadrarea consumului in prognoza; 
j) sa asigure prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la intreruperea 
alimentarii cu energie electrica din SEN in cazul in care exista echipamente sau instalatii la care intreruperea 
alimentarii cu energie electrica peste o durata critica mai mica decât cea corespunzatoare nivelului de siguranta 
inscris in Avizul Tehnic de Racordare poate duce la incendii, accidente umane, explozii, deteriorari de utilaje etc.; 
k) sa respecte normele si prescriptiile tehnice in vigoare in vederea eliminarii efectelor negative asupra calitatii 
energiei electrice; 
l) sa respecte dispozitiile dispecerului energetic, conform reglementarilor in vigoare privind schema de 
functionare a instalatiilor Client finalului racordate la SEN; 
m)  sa nu modifice valorile parametrilor de protectie si de reglaj stabilite cu Operatorul de distributie; 
n)  sa suporte in limitele Articolului 17 orice consecinte asupra subclient finalilor, ce decurg din restrictionarea sau 
din intreruperea furnizarii energiei electrice catre subclient finali ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului 
contract, inclusiv in cazul neplatii energiei electrice; 
o)  sa suporte consecintele care decurg din restrictionarea sau din intreruperea furnizarii energiei electrice ca 
urmare a nerespectarii de catre Client final a prevederilor prezentului Contract; 
p)  sa suporte cheltuielile pentru modificarea instalatiilor de distributie a energiei electrice ca urmare a schimbarii 
caracteristicilor energetice initiale ale Client finalului; 
q) sa permita accesul Operatorului de distributie la instalatiile electrice de distributie. 
 
DREPTURILE CLIENT FINALULUI 

 

ARTICOLUL 20 

Client finalul are urmatoarele drepturi: 

a)  sa verifice respectarea prevederilor prezentului contract; 
b)  sa solicite Operatorului de distributie, direct sau prin intermediul Furnizorului, masuri pentru remedierea 
defectiunilor si a deranjamentelor survenite la instalatiile de alimentare cu energie electrica; 
c)  sa consume energie electrica din instalatiile Distribuitorului, in conformitate cu prevederile prezentului contract 
si ale normelor legale; 
d)  sa beneficieze contra cost de serviciile Furnizorului, respectiv Operatorului de distributie, in conditiile negocierii 
unor contracte pentru prestari de servicii energetice, conform prevederilor legale; 
e)  sa racordeze la instalatii proprii, cu avizul scris al Operatorului de distributie, in conditii legale, clienti de energie 
electrica (subclient finali).  
f) sa solicite Furnizorului plata daunelor provocate ca urmare a intreruperilor cauzate de acesta, in conditiile 
Articolului 14, alin. 2; 
g)  sa solicite Operatorului de distributie, prin intermediul Furnizorului, plata daunelor provocate ca urmare a 
intreruperilor cauzate de acesta, cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare si a prevederilor legale in 
vigoare. 
 
 
Capitolul 9: Intreruperea alimentarii cu energie electrica 
 
Articolul 21 
1) Furnizorul poate solicita Operatorului de distributie intreruperea alimentarii cu energie electrica a Client finalului, 
cu un preaviz de 5 zile lucratoare, in urmatoarele cazuri: 
a)  depasirea puterii aprobate prin Avizul Tehnic de Racordare; 
b)  daca factura nu a fost achitata de Client final in termenul de scadenta; in cazul platilor partiale efectuate de 
catre Client final, acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a achitat factura pentru energia electrica, 
pentru a fi deconectate; reluarea serviciului prestat se face in termen de cel mult doua zile lucratoare de la achitarea 
facturii, a penalitatilor datorate, a cheltuielilor ocazionate de intreruperea si reluarea serviciului prestat si de 
constituirea eventualelor garantii financiare;  
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c)  impiedicarea sub orice forma a delegatului imputernicit al Operatorului de distributie de a monta, verifica, 
inlocui grupurile de masura sau de a citi inregistrarile acestora, de a verifica si remedia defectiunile in instalatiile care 
sunt proprietatea Operatorului de distributie, atunci când acestea se afla pe teritoriul Client finalului; 
d) pentru executarea lucrarilor de revizii tehnice sau reparatii la reteaua de distributie sau la instalatiile de 
racordare ale Client finalului, cuprinse in programul realizat de Operatorul de distributie conform reglementarilor in 
vigoare; 
e)  nerespectarea de catre Client final a limitelor zonelor de protectie si de siguranta pentru retelele si instalatiile 
electrice. 
2) Operatorul de distributie va intrerupe alimentarea cu energie electrica a Client finalului, fara preaviz, in 
urmatoarele cazuri: 
a) in caz de sustragere de energie electrica constatat printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva; 
b)  impiedicarea repetata a accesului delegatului imputernicit al Operatorului de distributie la instalatiile de 
utilizare ale Client finalului in scopul de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, in cazul constatarii 
unor situatii care conduc la neinregistrarea consumului de energie electrica; 
c)  Client finalul nu aplica reducerea puterii absorbite ceruta de catre Operatorul transport si de sistem in regim de 
restrictii, conform contractelor si normativelor, in termenii prevazuti de acestea; 
d)  pentru executarea unor manevre si a unor lucrari impuse de situatii de urgenta, inclusiv pentru evitarea 
periclitarii vietii si a sanatatii oamenilor; 
e)  pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor energetice in zone de retea electrica sau la 
nivelul intregului SEN. 
3) Cheltuielile efectuate de catre Furnizor pentru deconectarea si reconectarea la retea a Client finalului vor fi 

suportate de Client final, cu exceptia cazurilor de la Articolului 21, alin.1, lit. d) si de la Articolului 21, alin. 2 lit. d) si 

e). 

4) Intreruperile de energie electrica mentionate la Articolul 21, alin. 2 lit. d) si e) vor fi ulterior justificate Client 

finalului, la cererea scrisa a acestuia depusa in termen de 7 zile lucratoare de la producerea evenimentului. 

 

CAPITOLUL 10: DENUNTAREA, INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI  

 

ARTICOLUL 22 

1) Denuntarea unilaterala a contractului din initiativa oricareia din parti se face numai cu o notificare prealabila, cu 

respectarea termenului legal de preaviz, de 30 de zile calendaristice. 

2) Contractul isi inceteaza valabilitatea la data expirarii perioadei de derulare daca:  

a)  Furnizorul nu transmite noul pret de contract cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea perioadei de derulare a 
contractului. 
b)  Client finalul nu accepta in mod expres noul pret de contract transmis de catre Furnizor.  
In aceasta situatie, Furnizorul va transmite Client finalului o notificare in acest sens, contractul incetând la sfârsitul 

perioadei de derulare. 

 

ARTICOLUL 23 

1) Rezilierea prezentului contract se poate face in urmatoarele cazuri: 

a) in caz de sustragere de energie electrica constatata prin hotarâre judecatoreasca definitiva;  
b) in lipsa unui contract valabil de  furnizare/distributie/ transport; 
c) pentru neplata repetata a contravalorii energiei electrice furnizate si a penalitatilor aferente in conditiile stabilite.  
2) Prin sustragere de energie electrica, conform Articolului 23, alin. 1, lit. a, se intelege: 

a)  conectarea oricarui receptor sau a instalatiei de utilizare inainte de grupul de masurare; 
b)  orice interventie in instalatia electrica ce afecteaza functionarea corecta a grupului de masurare;  
Contractul se considera reziliat la data hotarârii judecatoresti definitive privind sustragerea de energie electrica. 
3) Lipsa unui contract valabil de furnizare/distributie/ transport, conform Articolului 23, alin. 1, lit. b, va interveni 
atunci când: 
a) Client finalul refuza incheierea unui nou contract sau a unor acte aditionale la contractul existent atunci când intra 
in vigoare reglementari legale care necesita actualizarea contractului. Contractul va fi reziliat dupa 30 zile de la data 
transmiterii notificarii formulate de catre Furnizor in acest sens; 
b) Client finalul pierde calitatea legala pe baza careia s-a incheiat contractul. Contractul se va rezilia dupa 5 zile 
lucratoare de la data primirii notificarii de catre Client final. 
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4) Se considera „neplata repetata” atunci când Client finalul ajunge de doua ori in ultimele 12 luni in situatia de a fi 
deconectat pentru neplata facturilor de energie electrica. In acest caz contractul inceteaza la data comunicarii 
notificarii formulate de catre Furnizor in acest sens. 
5) In cazul rezilierii contractului, incheierea unui nou contract este conditionata de plata de catre Client final a 
sumelor restante din vechiul contract si a altor taxe necesare incheierii unui nou contract. 
 

CAPITOLUL 11: FORTA MAJORA 

 

ARTICOLUL 24 

1) Partile sunt exonerate de orice raspundere pentru neindeplinirea in totalitate sau in parte a obligatiilor ce decurg 

din acest contract, daca aceasta este rezultatul actiunii fortei majore. Circumstantele de forta majora sunt acelea 

care pot aparea in cursul executarii prezentului contract, in urma producerii unor evenimente extraordinare care nu 

au putut fi luate in considerare de parti la incheierea contractului si care sunt in mod rezonabil in afara vointei si 

controlului partilor. 

2) Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice acest lucru in scris celeilalte parti in termen de 48 de ore de la 

aparitia acesteia, cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forta 

majora. 

3) Neindeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu inlatura efectul exonerator de raspundere al acesteia, 

dar antreneaza obligatia partii care o invoca de a repara pagubele cauzate partii contractante prin faptul 

necomunicarii. 

 

CAPITOLUL 12: RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

 

ARTICOLUL 25 

Pentru neexecutarea, in totalitate sau in parte, a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile raspund conform 

reglementarilor legale in vigoare (Cod Civil,  Legea Energiei, Regulamentul de furnizare, Reglementari ANRE etc.). 

 

CAPITOLUL 13: LITIGII 

 

ARTICOLUL 26 

1) Eventualele divergente intervenite inainte de incheierea contractului, care nu se pot rezolva pe cale amiabila, se 

vor inainta spre solutionare autoritatii competente, cu respectarea Ordinului Presedintelui ANRE nr. 35/2013. 

2) Litigiile decurgând din interpretarea si/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale 

amiabila, vor fi supuse spre solutionare instantei judecatoresti competente. 

 

Capitolul 14: Dispozitii finale 

 

1) Termenii utilizati in prezentul contract sunt definiti in Anexa nr. 1 la prezentul contract. 
2) Anexele nr.1-4 precum si orice alte documente acceptate de parti fac parte integranta din prezentul contract. 
 
 
Prezentul contract a fost incheiat la data de ……………………………… in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte contractanta.  
 
 

              Furnizor,            Client final, 
   S.C. CIGA ENERGY S.A.                                                      S.C. ............................... S.R.L. 
           Director General,       .................................... 
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Anexa 1  
la contractul de furnizare energie electrica nr. …../…………… 
 
Definitii si termeni  
 

A furniza energie electrica A comercializa energie electrica la client final, in baza unei intelegeri contractuale, 
prealabile. 

A.N.R.E.  Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei  
Aviz tehnic de racordare Aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de catre 

operatorul de retea la cererea unui client final, asupra posibilitatilor si conditiilor 
de racordare la reteaua electrica, in vederea satisfacerii cerintelor client finalului 
prevazute la solicitarea avizului. 

Codurile retelelor 
(de transport / distributie) 

Codul tehnic al retelei electrice de transport, respectiv Codul tehnic al retelelor 
electrice de distributie, in vigoare.  

Client final eligibil de energie 
electrica 

Client finalul de energie electrica care poate sa aleaga furnizorul si sa contracteze 
direct cu acesta energia electrica necesara, avand acces la retelele de transport 
si/sau distributie. 

Corectie de energie electrica Cantitate care trebuie adaugata la / scazuta din energia masurata de un grup de 
masurare a energiei electrice, pentru a obtine adevarata valoare a energiei 
tranzitate prin punctul de decontare 

D.M. Normativ de deconectari manuale, document emis de operatorii de retea, care 
cuprinde client finalii grupati pe transe de deconectare si puterile deconectate si 
se aplica in situatii exceptionale aparute in functionarea SEN, situatii care necesita 
reducerea consumului de energie electrica pe zone de retea sau la nivelul SEN. 

Distributie (de energie electrica) Transmiterea energiei electrice prin retelele de distributie de la retelele de 
transport sau de la producatori catre instalatiile client finalilor (de energie 
electrica). 

Energie electrica distribuita Energia electrica activa pentru care se asigura serviciul de distributie, masurata in 
punctul (punctele) de delimitare fata de reteaua electrica de distributie. 

Furnizor (de energie electrica)  Persoana juridica titulara a unei licente de furnizare, care asigura alimentarea cu 
energie electrica a unuia sau mai multor client finali, in baza unui contract de 
furnizare.  

Forta majora sau caz fortuit Imprejurare de fapt, imprevizibila si de neinlaturat, care impiedica in mod obiectiv 
si fara nici o culpa din partea debitorului executarea obligatiei contractuale a 
acestuia. De regula, evenimentul de forta majora trebuie sa aiba o origine 
exterioara, sa provina din afara persoanei sau sferei de activitate a client finalului 
sau furnizorului. 

Grup de masurare a energiei 
electrice 

Ansamblu format din transformatoarele de masurare si contorul aferent masurarii 
cantitatilor de energie electrica tranzactionata, precum si toate elementele 
intermediare care constituie circuitele de masurare a energiei electrice, inclusiv 
elementele de securizare. 

Instalatie de alimentare Instalatie electrica (bransament – la joasa tensiune – si racord la medie si inalta 
tensiune): instalatia electrica prin care se face legatura dintre reteaua furnizorului, 
in punctul de racordare si instalatia client finalului in punctul de delimitare. 

Interval baza de decontare - IBD O perioada de o ora cu incepere din prima secunda a orei oficiale a Romaniei. 
Inalta tensiune - IT Tensiune mai mare sau egala cu 110 kV . 
Joasa Tensiune - JT Tensiune de  cel mult 1 kV; uzual 0,4kV. 
Loc de consum InCIGA sau zona in care sunt amplasate instalatiile de utilizare ale unui client final, 

inclusiv ale subclient finalilor sai, unde se consuma energia electrica furnizata prin 
una sau mai multe instalatii de racordare. Un client final poate avea unul sau mai 
multe locuri de consum al energiei electrice.  

Medie tensiune – MT Tensiune cuprinsa in intervalul 1-110 kV  (6 kV; 10 kV; 20 kV; 30-35 kV). 

NL Normativ de limitari, document  emis de operatorii de retea, care cuprinde client 
finalii grupati pe transe de limitare si valorile reducerilor de puteri ale acestor 
client finali si se aplica in cazul penuriei nationale de combustibil sau in alte situatii 
exceptionale caracterizate prin deficite de putere/ energie electrica in SEN. 

Operator de distributie Persoana juridica, titulara a unei licente de distributie, care detine, exploateaza, 
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intretine, modernizeaza si dezvolta o retea  electrica de distributie. 
Operator de transport si de 
sistem 

Persoana juridica, titulara de licenta pentru transportul energiei electrice si servicii 
de sistem – CN Transelectrica SA. 

Punct de delimitare Punct al unei retele electrice care delimiteaza patrimonial, instalatiile electrice ale 
client finalilor de cele ale operatorului de distributie . 

Putere contractata Cea mai mare putere medie cu inregistrare orara convenita prin contract, pe care 
client finalul are dreptul sa o absoarba in perioada de consum, pentru fiecare loc 
de consum.  

Putere medie contractata Raportul dintre energia contractata intr-un interval de timp si durata acestui 
interval. 

Retea electrica Ansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere si de protectie a acestora, 
statiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele. Reteaua 
electrica poate fi retea de transport sau retea de distributie. 

Retea electrica de distributie Retea electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv. 
Retea electrica de transport Reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala 

mai mare de 110kV.  
Regim de limitare  Situatie in care este necesara  reducerea puterii electrice absorbite de client finali 

cu asigurarea puterii minime tehnologice, in vederea mentinerii in limite normale 
a parametrilor de functionare a SEN. 

Serviciu de distributie Serviciu care consta in exploatarea, intretinerea, dezvoltarea retelei electrice de 
distributie in scopul transmiterii energiei electrice de la producatori/operator de 
transport/alti distribuitori la client finali, conform contractelor incheiate, in 
conditii corespunzatoare de siguranta si calitate. 

Sistem Electroenergetic National 
– SEN 

Sistem electroenergetic situat pe teritoriul national. SEN constituie infrastructura 
de baza utilizata in comun de participantii la piata de energie electrica. 
 

Situatie de avarie in SEN 
 

Situatie in care, datorita avarierii unor instalatii si agregate energetice sau 
intreruperii intempestive a importului de energie electrica, nu se mai pot mentine 
parametrii principali in limitele normale de functionare a SEN. 

Subclient final 
 

Persoana fizica sau juridica ale carei instalatii electrice de utilizare sunt racordate 
in aval de punctul de masurare al client finalului. 

Tarif de distributie Tarif reglementat calculat prin insumarea, dupa caz, a tarifelor specifice de 
distributie corespunzator nivelului de tensiune in punctul de delimitare all 
clientului. 

Tarif specific de distributie Tarif calculat pentru fiecare categorie de instalatii si echipamente aferente 
nivelului de tensiune (IT, MT, JT) ca raport dintre veniturile reglementate ale 
acesteia si suma energiilor livrate prin aceasta.  

Tarif de racordare Suma pe care o plateste anticipat un client final pentru executarea instalatiei de 
alimentare si racordarea la reteaua furnizorului. 

Zi financiara  Orice zi in care bancile prin care opereaza partile sunt deschise pentru operatiuni 
financiare. 

 

              Furnizor,            Client final, 
   S.C. CIGA ENERGY S.A.                                                      S.C. ............................... S.R.L. 
           Director General,       .................................... 
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Anexa 2 
la contractul de furnizare energie electrica nr. …../…………… 
 
Cantitati de energie electrica ale contractului 
 
Articolul 1 : 
1) Cantitatea de energie electrica vanduta, respectiv cumparata conform prezentului contract este de ……………. MWh 
conform defalcarii lunare de mai jos. 
2) Cantitatile de energie, prevazute in aceasta anexa, vor fi comunicate de Client final si agreate de Furnizor pentru 
fiecare an contractual; Comunicarea se efectueaza in maxim 10 zile calendaristice de la cererea, in acest sens, 
adresata de Furnizor Client finalului. 
3) Cantitatile de energie pot fi modificate lunar cu acordul partilor, cu minimum 15 (cincisprezece) zile anterior lunii 
contractuale la care fac referire. 
4) Nu se percep penalitati de plata pentru neincadrarea consumului de energie electrica in intervalul orar de 
decontare. 
 
Articolul 2 : 
 Cantitatile de energie si puterile contractate pentru perioada ………………………………………………. sunt : 
 

Luna Energie 

electrica 

contractata 

(MWh) 

Puterea medie 

contractata in 

zilele 

lucratoare 

(kWh) 

Puterea medie 

contractata in 

zilele 

nelucratoare 

(kWh) 

Puterea maxima 

contractata in 

afara orelor de 

vârf ale S.E.N. 

(kWh) 

Putarea 

maxima 

contractata in 

orele de vârf 

ale S.E.N 

(kWh) 

Ianuarie      

Februarie      

Martie      

Aprilie      

Mai      

Iunie      

Iulie      

August      

Septembrie      

Octombrie      

Noiembrie      

Decembrie      

Total loc consum      

 
              Furnizor,            Client final, 
   S.C. CIGA ENERGY S.A.                                                      S.C. ............................... S.R.L. 
           Director General,       .................................... 
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Anexa 3 
la contractul de furnizare energie electrica nr. …../…………… 
 
Pretul de contract pentru numar loc consum ………………………………….. 
 
Articolul 1 
Pretul de contract pentru decontarea la joasa/medie/inalta tensiune este de ……………. lei/MWh  si nu contine  TVA, 
contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta, accize si certificate verzi. 
Articolul 2 
Pretul total de furnizare cuprinde tarifele de introducere si extragere a energiei electrice in si din sistem, tarif serviciu 
transport, tarif de distributie, valoarea certificatelor verzi, a accizei si a contributiei de cogenerare de inalta eficienta, 
dupa cum urmeaza: 

Pret energie electrica activa Lei/MWh 

Taxa de introducere a energiei in retea TG Tarif reglementat Lei/MWh 

Taxa de extragere a energiei din retea TL Tarif reglementat Lei/MWh 

Tarif serviciu transport Tarif reglementat Lei/MWh 

Tarif serviciu de distributie IT (inalta tensiune) Tarif reglementat Lei/MWh 

Tarif serviciu de distributie MT (medie tensiune) Tarif reglementat Lei/MWh 

Tarif serviciu de distributie JT (joasi tensiune) Tarif reglementat Lei/MWh 

Pret total de contract Lei/MWh 

Certificate Verzi Tarif reglementat Lei/MWh 

Acciza Tarif reglementat Lei/MWh 

Contributie cogenerare de inalta eficienta Tarif reglementat Lei/MWh 

Pret total de furnizare (fara TVA) Lei/MWh 

 
Articolul 3 
Modificarea pretului de contract se face prin Act Aditional, la cererea scrisa a uneia dintre parti, in cazul in care 
ANRE, prin  Ordinele sau Deciziile emise modifica pretul reglementat la producator, tarifele pentru transport energie 
electrica, servicii de sistem, administrare piata angro de energie electrica sau tarifele de distributie, in cazul 
modificarii pretului energiei electrice la producator sau in cazul modificarii majore a conditiilor tehnico-economice 
pe piata de energie electrica (respectiv piata pentru ziua urmatoare sau pe piata de echilibrare). 
Articolul 4 
Client finalul va achita cota certificatelor verzi, lunar, la o valoare calculata in mod legiferat prin Legea 134/2012, 
urmand ca furnizorul sa emita o factura de regularizare a costurilor cu certificatele verzi dupa publicarea de catre 
ANRE a cotei obligatorii . 
 Articolul 5 
 Pretul componentei de energie electrica este garantat pe toata perioada de derulare a contractului. 
 
              Furnizor,            Client final, 
   S.C. CIGA ENERGY S.A.                                                      S.C. ............................... S.R.L. 
           Director General,       .................................... 
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Anexa 4 
la contractul de furnizare energie electrica nr. …../…………… 
 
Comunicari intre parti. Date si persoane de contact. Adrese de corespondenta 
 
Articolul 1 : 
1) Orice comunicare intre cele doua parti contractante, va avea forma scrisa, va fi redactata in limba româna si va fi 
transmisa prin una din urmatoarele modalitati : scrisoare recomandata, fax sau email. 
2) Comunicarea va avea efect, potrivit prezentului contract, si va fi considerata primita de cealalta parte daca : 

 A fost inmanata persoanei destinatare si aceasta a semnat de primire, in cazul expedierii prin curier 
personal; 

 S-a primit confirmarea corespunzatoare de catre faxul expeditorului, in cazul in care comunicarea a fost 
transmisa prin fax; 

 A fost primita de la posta confirmarea corespunzatoare de primire, in cazul comunicarii prin scrisoare 
recomandata; 

 S-a primit de la destinatar confirmarea ca emailul a fost deschis si citit, in cazul comunicarilor prin email. 
3) Datele, persoanele de contact si adresele de corespondenta sunt urmatoarele : 
 

 Furnizor Client final 

Adresa de corespondenta Str. Izvor nr 92-96, Cladirea Forum 

III, etaj 1, sector 5, Bucuresti 

 

Telefon 021.781.01.44  

Fax 0314.181.417  

Email office@cigaenergy.ro.ro  

Persoana de contact   

Telefon persoana contact   

Email persoana contact   

 
              Furnizor,            Client final, 
   S.C. CIGA ENERGY S.A.                                                      S.C. ............................... S.R.L. 
           Director General,       .................................... 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


