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S.C. STOCK ENERGY S.R.L. 

Bucuresti,  Bd. Natiunile Unite, nr.1, bl.108A, et.5 
biroul B5, sector 5. 

J40/10055/2012, C.U.I. : 30615806 

Telefon:  021.3183870 
e-mail : contact@stockenergy.ro si office@stockenergy.ro 

 
CONTRACT 

 
de furnizare a energiei electrice la consumatori casnici 

 
nr. ................ din data de .................... 

 
 
 

Părțile contractante: 
 

SC STOCK ENERGY  SRL cu sediul in București, sector 5, str. Blv. Națiunile Unite nr. 1,  bloc 
108A, etaj 5, birou B5 , codul poștal 050121, telefon 0722.311.280, fax 0233.232.843, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București la nr. J40/10055/2012, cod fiscal RO-
30615806 , licența ANRE pentru furnizarea energiei electrice nr. 2261/14.04.2021, având cod IBAN: 
RO 27 BRDE280SV57149162800, deschis la Banca BRD - Suc. Piatra Neamț, reprezentată legal 
prin Tanasă Elena Lucia, Administrator, având calitatea de Furnizor, pe de o parte 
 
și  

Dna/Dnul ................, cu domiciliul în localitatea ................., Judetul ..............., Str................... 
nr. .........., bloc.........., etaj........., ap.........., posesor al CI serie...... nr............, CNP........., telefon 
..................., e-mail: ..................................,  denumit/ă Client, având calitatea de Consumator 
pe de altă parte. 

 
Terminologie 

 
Art. 1. Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în Anexa nr.1-Definiții. 
 
 Obiectul Contractului 
 
Art.2. Obiectul Contractului îl constituie furnizarea energiei electrice pe piața concurenţială la 
locul/locurile de consum aparţinând Clientului, în concordanță cu prevederile din Anexele 
Contractului. Anexele specifice agreate de părţi, fac parte integrantă din contract. 
Art.3. Realizarea obiectului contractului se face în condiţiile tehnice stabilite prin certificatele de 
racordare /avizele tehnice de racordare. 
Art.4. Consumatorul declară că utilizează energia electrică pentru locul/locurile de consum indicat/e 
în Anexa nr.2-Locuri de consum,  în scop necomercial și nu se încadrează în categoria 
consumatorilor vulnerabili. 
 

Condițiile de desfășurare a furnizării 
 
Art.5. Determinarea cantității de energie electrică contractată este convenită între părți și consemnată 
în Anexa nr.3-Convenţia de consum. Delimitarea instalației şi măsurarea energiei electrice se 
realizează conform Avizelor tehnice de racordare/ Certificatelor de racordare în vigoare şi Anexa 
nr.2-Locuri de consum.   
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Art.6. Convenţia de consum se încheie de către furnizor cu Clientul final pentru un loc de consum, 
pentru fiecare lună,la încheierea contractului, în baza consumului de energie electrică activă pus la 
dispoziţia furnizorului de către OR.  
Art.7. Convenţia de consum poate fi modificată oricând pe parcursul derulării contractului de furnizare 
a energiei electrice, la iniţiativa Clientului final sau la iniţiativa furnizorului/OR, cu cel puţin 15 zile 
lucrătoare înainte de începerea perioadei de facturare. În cazul în care părţile nu convin asupra 
consumului de energie electrică prevăzut în convenţia de consum, furnizorul notifică în mod 
corespunzător clientul final privind dreptul acestuia de a denunţa unilateral contractul de 
furnizare a energiei electrice.  
Art.8. În cazul în care apar situaţii deosebite în Sistemul Energetic Naţional întreruperea sau limitarea 
furnizării energiei electrice este justificată pentru a păstra funcţionarea sistemului electroenergetic, 
atât la nivel zonal cât şi pe ansamblu. În astfel de situaţii, pentru diferenţele dintre cantitatea de 
energie electrică contractată şi cea efectiv furnizată, ca urmare a instrucţiunilor şi comenzilor 
operative emise de către operatorul de sistem, clientul nu poate solicita furnizorului plata de daune. 
Art.9. Regimul de limitare sau restricţie se aplică în conformitate cu Codul tehnic al reţelei electrice 
de transport şi Codul tehnic al reţelei electrice de distribuţie aprobate prin Ordine ANRE. 
Art.10. Părțile se obligă să respecte prevederile „Regulamentului de furnizare a energiei electrice la 
consumatori” aprobat prin Ordinul 235/2019. 
 

Durata contractului. Condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetarea a contractului 
  
Art.11. Prezentul Contract de furnizare a energiei electrice intră în vigoare începând cu data de 
.................. şi încetează la data de ...................... cu posibilitate de prelungire prin act adiţional, cu 
acordul părţilor. 
Art.12. Intrarea în vigoare a contractului este condiţionata de îndeplinirea condiţiilor pentru începerea 
furnizarii şi de finalizarea în prealabil a documentelor necesare şi obligatorii pentru derularea 
Contractului. 
Art.13. Contractul poate înceta în oricare dintre următoarele situații: 

13.1 la încetarea perioadei de valabilitate a contractului, definita conform Art.11 al prezentului 
Contract;  
13.2. prin rezilierea contractului din iniţiativa clientului dacă Clientul refuză în mod expres 
modificarile clauzelor contractuale transmise de către Furnizor. Orice modificare a clauzelor 
contractuale va fi transmisa de catre Furnizor cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea 
acestora și în situația în care, în termen de 15 zile de la transmiterea noilor condiții economice, 
Clientul nu își exprimă, printr-o notificare, refuzul acestora, noile condiții sunt considerate 
acceptate de către Client și se vor aplica între părți pe durata menționată expres în textul 
acestora. 
13.3 prin rezilierea contractului din iniţiativa clientului, daca asupra furnizorului s-a declanşat 
procedura de suspendare sau retragere a licenţei, caz în care clientul acceptă preluarea sa 
de către Furnizorul de Ultimă Instanță, în condițiile legii; 
13.4. prin acordul de voință al ambelor părți contractante; se face cu minim 30 de zile înainte 
de data la care se doreşte încetarea; 
13.5. prin denunțare unilaterală de către clientul final, cu condiția notificării prealabile a 
furnizorului cu 21 de zile înainte ca denunțarea să producă efecte; 
13.6. prin rezilierea contractului din iniţiativa furnizorului, în următoarele situaţii: 
a) sustragerea de energie electrică de către clientul final, constatată prin hotărâre 
judecătorească definitivă, caz în care rezilierea are loc de drept la data constatării faptei prin 
hotărâre judecătorească definitivă; 
b) neplata de către clientul final a facturilor emise conform contractului, la termenele şi în 
condiţiile prevăzute în contract, după parcurgerea succesivă a următoarelor etape: 
(i) transmiterea către clientul final a unui preaviz de deconectare cu minim 5 zile 

lucrătoare înainte de data prevazută pentru întreruperea alimentării cu energie 
electrică; 

(ii)        transmiterea către clientul final a unei notificări de reziliere a contractului cu minimum 
15 zile înainte de data rezilierii dacă clientul final nu a transmis dovada îndeplinirii obligaţiilor 
de plată către furnizor până în ziua anterioară datei de reziliere; notificarea de reziliere a 
contractului este un document distinct în forma stabilită de către furnizor şi conţine data la 
care se reziliază contractul. 
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c) încetarea dreptului de folosință al clientului final aferent locului/locurilor de consum care fac 
obiectul contractului de furnizare a energiei electrice; dacă noul deţinător de drept de folosinţă 
aferent locului/locurilor de consum încheie contract de furnizare a energiei electrice cu alt 
furnizor de energie electrică. 
d) alte situații prevăzute de actele normative în vigoare; 
13.7 în caz de forta majora, prezentul contract va înceta de drept, fără intervenţia instanţelor 
de judecată dacă forţa majoră se desfăşoară pe o perioadă mai mare de 30 zile;  
13.8 alte situaţii prevăzute de actele normative în vigoare 

Art.14. Rezilierea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între 
părţi. 

 
Prețul  
 

Art.15. Clientul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice la preţul de contract şi în 
condiţiile prevăzute în Anexa nr.4- Pretul de contract 
Art.16. Prețul de contract este format din preţul energiei electrice active la care se adaugă tarifele 
reglementate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și celelalte 
componente facturate - accize, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea 
certificatelor verzi şi TVA după cum urmează: 

   Prețul de contract este alcătuit din: 
a) Preț energie electica activa 
b) Tarifele de transport; Tg si Tl 
c) Tariful pentru serviciul de sistem; Tss 
d) Tariful de distribuţie. 
e) Valoarea certificatelor verzi 
f) Acciza 
g) Contribuția de cogenerare 
h) TVA 

 
Art.17.(1)Tarifele reglementate stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 
Energiei (ANRE) în funcţie de nivelul de tensiune în punctul de delimitare şi zona de distribuţie. 
Acestea, precum și celelalte componente facturate - accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de 
înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi, pot fi modificate pe parcursul derulării contractului ca 
urmare a modificării legislaţiei aplicabile.  
(2)În cazul apariţiei unui act normativ de modificare a valorii tarifelor reglementate și /sau a celorlalte 
componente facturate - accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea 
certificatelor verzi sau in cazul introducerii unor noi tarife sau taxe, noile valori se aplică în factură de 
la data intrării lor în vigoare, cu notificarea clientului final de către furnizor prin intermediul facturii. 
Art.18. Preţul energiei electrice active este variabil pe toata durata de valabilitate a Contractului. 
În cazul modificărilor de circumstanţe, astfel cum sunt definite in contract, Părţile vor acţiona conform 
prevederilor contractuale. Orice modificare a prețului energiei electrice se va face cu minim 30 
de zile înainte de data intrării în vigoare a acestuia, fără a fi nevoie de încheierea unui act adițional, 
furnizorul notificând clientul final în baza unei notificări scrise transmisă prin e-mail conform 
modalitatilor de comunicare convenite in prezentul contract. Conform Art.13.2,clientul are dreptul de 
a denunța unilateral, contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiții. 
Art.19. Energia reactivă (inductivă si/sau capacitivă) nu este inclusă în Preţul de contract. Aceasta, 
dacă există, va fi plătită de către client, în conformitate cu factura emisă de operatorul de distribuţie 
aferentă lunii contractuale respective. 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 prin Ordin ANRE. 
 

Facturare, modalităţi şi condiţii de plată  
 

Art.20. Contravaloarea energiei electrice ce constituie obligație de plată în fiecare lună contractuală, 
pe toată durata contractului, se calculează pe baza cantității de energie electrică măsurată, respectiv 
consumată şi furnizată, în fiecare interval bază de decontare şi se determină în conformitate cu 
prevederile din Anexa nr. 4- Pretul de contract  
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Art.21. Lunar, în primele 15 zile de la primirea citirilor indicaţiilor grupului de măsurare de la OR, se 
va emite o factură de energie electrică; această factură va conţine şi contravaloarea energiei reactive 
consumate în intervalul lunar de consum, calculată conform Art.19. În cazul în care, la sfârșitul 
perioadei de facturare, nu s-a efectuat citirea de către OR sau în situaţia în care clientul final nu 
transmite indexul autocitit, atunci factura de energie va corespunde unui consum estimat, cu 
respectarea prevederilor art. 44 din Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali. 
Art.22. Intervalul de citire a indexului grupului de măsurare de către OR, în vederea emiterii facturii 

pe baza consumului de energie electrică realizat, poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie să 

depăşească 6 luni.  

Art.23. Factura aferentă fiecarui loc de consum și anexele detaliate, vor fi transmise prin e-mail către 
persoana de contact din partea consumatorului. Factura va conţine distinct fiecare componentă a 
preţului. 
Art.24.(1) In factura de energie se va factura si contravaloarea certificatelor verzi conform Legii nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie, cu modificările şi completările ulterioare: 
(2) după stabilirea de către ANRE a cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferente anului 
anterior, furnizorul va regulariza valoarea certificatelor verzi în funcţie de cota amintită, energia 
facturată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior, 
conform prevederilor legale. 
Art.25. Clientul poate transmite lunar indexul autocitit al contorului în perioada indicată pe factură prin 
e-mail la adresa contact@stockenergy.ro sau office@stockenergy.ro sau telefonic la numărul de 
telefon menționat în contract. 
Art.26. Clientul va plăti integral fiecare factură în termen de 30 de zile calendaristice de la data facturii, 
termenul de scadență precum și data emiterii facturii fiind înscrise pe factură. 
Art.27. Modalitățile de plată practicate de furnizor, sunt următoarele: 
a) numerar la orice sediu al băncii BRD prin menţionarea contului furnizorului 
b) prin transfer bancar, ordin de plată în contul funizorului deschis la banca BRD, IBAN: 
RO27BRDE280SV57149162800 
Art.28. Dacă o factură emisă conform prezentului contract nu este onorată în termen de 3 (trei) zile 
de la data scadenţei stabilită, atunci consumatorul va plăti o penalizare la suma datorată de 0,05%, 
pentru fiecare zi de întârziere calculată începând cu a 3 zi următoare scadenţei până în ziua efectuării 
plăţii. Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia se calculează. 
Furnizorul este îndreptăţit să factureze Consumatorului contravaloarea penalităţiilor de întârziere 
pentru intervalul în care a depăşit scadența facturii/lor emise în sarcina sa. Contravaloarea 
penalităţilor de întârziere va fi inclusă în prima factură pentru energia electrică, emisă după momentul 
calculului de penalităţi. Penalităţiile de întârziere vor fi individualizate separat de celelalte sume 
datorate de Consumator Furnizorului, indicându-se în factură intervalul pentru care s-a întârziat. 
Penalitățile curg de drept, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă sau altă formă de înștiințare a 
Consumatorului.Contestarea valorii penalităţilor nu exonerează clientul final de achitarea contravalorii 
energiei electrice furnizate şi a celorlalte facturi emise de către furnizor la termenul prevăzut in 
contract. 
Art.29. Factura se consideră achitată de către client la data creditării contului bancar al furnizorului, 
ca rezultat al plăţii prin orice alt mijloc de plată legal şi convenit cu furnizorul. 
Art.30. (1) În cazul în care un client contestă valoarea unei facturi şi comunică acest fapt furnizorului 
în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii, furnizorul este obligat să analizeze 
corectitudinea contestaţiei şi să comunice clientului rezultatul analizei în termen de 5 zile de la 
înregistrarea contestaţiei, indiferent dacă factura a fost plătită de client sau nu. În cazul în care 
soluţionarea contestaţiei implică verificarea valorilor măsurate, termenul de 5 zile se prelungeşte cu 
intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică operatorului de măsurare solicitarea de 
verificare a acestor valori contestate şi ziua în care furnizorul primeşte răspunsul de la operatorul de 
măsurare, dar nu mai mult de termenul în care operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la o 
astfel de solicitare, prevăzut în Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei 
electrice în vigoare, cu condiţia înştiinţării clientului în scris despre acest fapt, în termenul iniţial de 5 
zile. 
(2) Dacă furnizorul constată că factura iniţială este corectă, furnizorul aduce la cunoştinţa clientului 
acest fapt, în termenul prevăzut la alin. (1), iar clientul este obligat să efectueze plata în cuantumul si 
în termenul de scadenţă specificate pe factură.  
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(3) Dacă furnizorul constată că factura iniţială a fost calculată greşit, furnizorul aduce la cunoştinţa 
clientului acest fapt în termenul prevăzut la alin. (1), anulează/stornează factura şi emite o nouă 
factură, cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată.  
(4) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (2) clientul final achită factura, dar se dovedeşte, ulterior 
efectuării plăţii de către clientul final, că suma facturată a fost mai mare decât cea corect calculată, 
contestaţia fiind justificată, furnizorul plăteşte clientului final diferenţa dintre suma încasată şi cea 
corect calculată, inclusiv penalităţi calculate pentru suma încasată necuvenit, egale cu nivelul 
penalităţilor de întârziere prevăzute în contract pentru neplata la termen de către clientul final a 
facturilor de energie electrică. 
(5) Penalităţile prevăzute la alin. (4) se calculează pentru perioada dintre data plăţii efectuate de 
clientul final şi data la care se regularizează/se restituie suma încasată nejustificat. 
(6) Restituirea diferenţei datorate de furnizor conform alin. (5) se consideră efectuată la data la care 
contul creditorului a fost alimentat cu suma de bani care a făcut obiectul plății prin care se corectează 
suma facturată iniţial. 
Art.31. În cazul în care o sumă facturată de către furnizor este contestată în parte de către clientul 
final, atunci plata sumei necontestate se va efectua până în ziua limită de plată. Pentru sumele 
contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de către instanța competentă ca fiind datorate 
de către clientul final, acesta va plăti pe lângă suma datorată, penalități de întârziere stabilite prin 
Contract.  
Art.32. Reclamațiile ulterioare efectuării plății facturilor se conciliază între părți în termen de 5 zile de 
la data înregistrării reclamației la furnizor, cu respectarea standardului de performanță aplicabil.  
Art.33. Pentru neplata facturilor în termen de 5 zile de la data scadenței, furnizorul poate proceda la 
întreruperea alimentării cu energie electrică. Furnizorul va trimite consumatorului un preaviz de 
deconectare cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data prevazută pentru întreruperea alimentării cu 
energie electrică. 
Art.34. Reluarea furnizării energiei electrice după întreruperea prevăzută la Art.33, se realizează în 
termen de cel mult două zile lucrătoare, în conformitate cu prevederile Standardului de performanţă 
pentru serviciul de distribuție a energiei electrice/ Standardului de performanţă pentru serviciile de 
transport şi de sistem ale energiei electrice aprobate prin Ordine ANRE, după efectuarea  plăţii 
integrale către furnizor a facturilor, a penalităţilor datorate şi a cheltuielilor ocazionate de întreruperea 
şi reluarea furnizării. Furnizorul poate condiționa reluarea alimentării cu energie electrică de 
constituirea de garanţii. Garanţiile se pot constitui sub orice formă prevăzută de lege. 
Art.35. În cazul în care clientul nu efectuează în termen de 30 de zile de la data întreruperii furnizării 
energiei electrice plata integrală a facturii şi a penalităţilor datorate, furnizorul va proceda la rezilierea 
contractului de furnizare a energiei electrice cu un preaviz de minimum 15 zile.  În acest caz, 
contractul se desființează de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere a debitorului și fără 
sesizarea instanţelor de judecată, furnizorul urmând să recupereze sumele datorate conform 
dispoziţiilor legale în vigoare. 
Art.36. Încetarea prezentului contract nu exonerează părţile contractante de obligaţiile financiare 
generate de regularizarea certificatelor verzi. Factura de regularizare a certificatelor verzi are acelaşi 
regim cu facturile de energie electrică şi acelaşi termen de plată. 
 
 
  Decontul final de regularizare a obligaţiilor de plată  
 
Art. 37.(1) În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei 
electrice, furnizorul are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare 
a obligaţiilor de plată ori factura estimată pentru ultimul consum de energie electrică, în cazul în care 
clientul final nu asigură OR accesul la contor, cu excepţia regularizării contravalorii certificatelor verzi.  
(2) După încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, factura de regularizare a contravalorii 
certificatelor verzi se comunică de către furnizor clientului final în termenele şi condiţiile prevăzute de 
actele normative aplicabile în vigoare.  
(3) În situaţia în care decontul final de regularizare prevăzut la alin. (1) şi factura de regularizare a 
contravalorii certificatelor verzi prevăzută la alin. (2) conţin un sold pozitiv, clientul final are obligaţia 
să achite contravaloarea acestora până la termenul scadent.  
(4) În situaţia în care decontul final de regularizare prevăzut la alin. (1) şi factura de regularizare a 
contravalorii certificatelor verzi prevăzută la alin. (2) conţin un sold negativ, furnizorul are obligaţia să 
returneze clientului final sumele datorate, în condiţiile stabilite prin contract, în termen de maximum 
15 zile de la data emiterii acestora.  
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Art.38. Prin excepţie de la prevederile Art.37 în cazul în care clientul final a încheiat un nou contract 
de furnizare a energiei electrice cu acelaşi furnizor, regularizarea plăţilor ce decurg din vechiul 
contract se face în prima factură emisă în cadrul noului contract, inclusiv prin compensarea sumelor, 
cu respectarea prevederilor legale. 
 

 
 
Obligaţii, drepturi şi garanţii. 
 

Art.39.(1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate 
aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract, 
conformându-se, în acelaşi timp, tuturor cerinţelor legale. 
(2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, 
opozabilă în justiţie în termenii acestui contract. 
 (3) Părţile se obligă să respecte instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de 
sistem/distribuţie în baza Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi Codului tehnic al reţelelor 
electrice de distribuţie în vigoare, aprobate prin Ordine ANRE. Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza 
prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării Codurilor tehnice ale reţelelor 
electrice de transport/distribuţie. 
Art.40. Părțile se obligă una față de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate informațiile, 
documentațiile și datele necesare bunei derulări a contractului și care sunt accesibile conform 
reglementărilor în vigoare tuturor autorităților statului, instituțiilor financiar-bancare, consultanților și 
contractanților. 
Art.41. Furnizorul are dreptul sa solicite clientilor finali constituirea de garanții financiare în 
următoarele situații:  

41.1 În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni ale acestora 
menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă 
energie electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare.  
41.2 Dacă există premisele deconectarii pentru neplata serviciului de furnizare a energiei 
electrice. În această situatie, Furnizorul are dreptul să solicite clientului final constituirea de 
garanții financiare atunci când clientul final se află în situația de a-i fi întreruptă alimentarea 
cu energie electrică pentru neplata contravalorii facturilor de energie electrică de cel puțin 
două ori pe parcursul derulării relației contractuale, în cazul contractelor încheiate pe o 
perioadă de maxim 1 an, și respectiv de cel puțin două ori în 12 luni consecutive, în cazul 
contractelor încheiate pe o perioadă determinată mai mare de 1 an sau pe perioada 
nedeterminată.  
41.3 Valoarea garanţiei financiare constituite de către clientul final se stabilește dupa cum 
urmează:  
41.4 astfel încât să acopere cantitatea de energie electrică consumată pe o perioada 
echivalentă de maxim un an, la prețul energiei electrice furnizate, pentru situația prevăzută 
la art. 41.1  
41.5 astfel încât să acopere cantitatea de energie electrică estimată a se consuma de către 
clientul final pe o perioada de maxim 3 luni, la prețul energiei eletrice furnizate, pentru 
situația prevazută la art. 41.2. Consumul de energie electrică estimat se determină pe baza 
consumului mediu realizat de către clientul final în ultimele 6 luni. 

Art. 42. Clientul final are obligaţia de constituire a garanţiei financiare, în termen de 10 zile de la data 
solicitării constituirii garanţiei.  
Art. 43. Furnizorul actualizează valoarea garanției financiare dacă clientul final își modifică profilul de 
consum și/sau dacă se modifică prețul energiei electrice furnizate, valabile la dată constituirii garanției 
financiare.   
Art.44. Furnizorul este îndreptățit să execute garanția financiară în limita valorii facturilor emise și 
neîncasate aferente energiei electrice consumate.  
Art. 45. Furnizorul comunică clientului final intenția de executare a garanției financiare prin intermediul 
preavizului de deconectare transmis conform prevederilor contractuale.  
Art. 46. În cazul în care clientul final nu achita sumele restante până la termenul prevăzut în preaviz, 
furnizorul procedează după cum urmează:  
a) dacă valoarea debitelor este mai mică sau egală cu valoarea garanției financiare, furnizorul execută 
garanția financiară și întrerupe procesul de deconectare a locului de consum;  
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b) dacă valoarea debitelor este mai mare decât valoarea garanției financiare, furnizorul execută 
garanția financiară și continuă procesul de deconectare a locului de consum.  
Art.47. Executarea garanției financiare nu exonerează clientul final de la plata penalităților de 
întârziere calculate conform contractului de furnizare a energiei electrice.  
Art. 48. În cazul executării totale sau parțiale a garanției financiare, furnizorul are dreptul să solicite 
reconstituirea acesteia.  
Art. 49. La încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, la determinarea sumei care se 
restituie clientului final, furnizorul ia în considerare debitele la zi ale acestuia.  
Art.50. Garanţia financiară se restituie, conform prevederilor Procedurii privind regimul garanţiilor 
financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de energie electrică în vigoare 
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 181/2018, astfel:  
a) în maxim 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, în urma schimbarii 
furnizorului, în măsura în care nu a fost executată;   
b) în maxim 10 de zile de la data încetarii contractului de furnizare a energiei electrice, în măsura în 
care nu a fost executată;   
c) în maxim 10 de zile, din initiativa Furnizorului, daca timp de 12 luni consecutive de la constituirea 
garantiei financiare clientul final nu s-a aflat in situatia de a constitui sau reconstitui garantia.  
Art.51. Notificările privind constituirea, actualizarea, executarea, reconstituirea și restituirea 
garanțiilor financiare se transmit clienților finali odată cu facturile de energie electrică sau, după caz, 
cu preavizele de deconectare, precizând expres dată limita de constituire/actualizare/reconstituire a 
acestora.  
Art.52. Refuzul constituirii garanției financiare, poate duce la deconectarea locului de consum.  
 

Obligaţiile furnizorului 
 

Art.53. a) să deţină licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, cu excepţia cazurilor 
prevăzute expres de lege, şi să respecte prevederile acesteia;  
b) să respecte clauzele contractului de furnizare a energiei electrice, precum şi orice alte reglementări 
aplicabile;  
c) să respecte prevederile standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei 
electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;  
d) să preia de la OR valorile de consum înregistrate de grupurile de măsurare/determinate conform 
reglementărilor în vigoare în cazul defectării grupurilor de măsurare, pentru locurile de consum care 
fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice, în vederea facturării acestora;  
e) să faciliteze accesul clientului final la datele de măsurare, dacă acesta are montat un contor 
inteligent, conform reglementărilor specifice în vigoare;  
f) să factureze consumul real de energie electrică pe baza datelor de măsurare, colectate de SMI, la 
care au acces conform reglementărilor specifice în vigoare, pentru toţi clienţii finali şi prosumatori, ale 
căror locuri de consum sunt integrate în SMI;  
g) să elaboreze oferte-tip pentru clienţii finali;  
h) să deţină o pagină proprie de internet în conţinutul căreia să publice informaţii actualizate cu privire 
la condiţiile comerciale de furnizare a energiei electrice, preţurile/tarifele practicate, după caz, 
condiţiile generale ale serviciilor oferite, drepturile şi obligaţiile clienţilor finali rezultate din contractul 
de reţea încheiat cu OR în vederea realizării activităţii de informare a clienţilor finali; ofertele-tip de 
furnizare a energiei electrice se vor afişa pe pagina proprie de internet, la un loc vizibil, cu un link 
direct, şi cu o denumire sugestivă către aceste oferte-tip;  
i) să desfăşoare activitatea de furnizare a energiei electrice pe bază de contracte de furnizare a 
energiei electrice încheiate cu clienţii finali, care să prevadă condiţii/clauze contractuale echitabile şi 
transparente, cu respectarea cerinţelor minime contractuale ce trebuie incluse, în conformitate cu 
reglementările specifice;  
j) să factureze clientului final energia electrică consumată la preţurile şi în condiţiile stabilite în 
contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu acesta;  
k) să pună la dispoziţia clientului final date comparative privind consumul actual de energie electrică 
al clientului şi consumul din anul anterior, precum şi datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în 
domeniul îmbunătăţirii eficienţei energetice;  
l) să realizeze în cazul prosumatorilor regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice 
produse din surse regenerabile şi livrate în reţelele electrice şi valoarea energiei electrice consumate 
din reţelele electrice, în condiţiile reglementărilor aplicabile, în situaţia în care contractul de furnizare 
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este încheiat cu un prosumator care îndeplineşte condiţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă pentru a 
beneficia de acest serviciu, cu respectarea prevederilor legale specifice privind obligaţiile fiscale;  
m) să pună la dispoziţia clientului final mai multe modalităţi de plată, care nu discriminează în mod 
nejustificat între clienţi;  
n) să pună la dispoziţia clientului final mai multe modalităţi de comunicare a facturilor şi a informaţiilor 
privind facturarea/notificărilor/comunicărilor, printre care şi comunicarea pe cale electronică;  
o) să transmită, la cererea clientului final, o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului în care este 
calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real;  
p) să solicite OR, în baza contractului de reţea încheiat cu acesta, evitarea întreruperilor în 
alimentarea cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, dacă 
clientul este încadrat în categoria clienţilor vulnerabili conform prevederilor actelor normative 
aplicabile;  
r) să notifice clientului final, în mod corespunzător, orice intenţie de modificare şi/sau completare a 
condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi dreptul clientului final de a denunţa unilateral contractul 
în cazul în care nu acceptă noile condiţii;  
s) să notifice clientului final, în mod transparent şi uşor de înţeles, orice intenţie de modificare a 
preţului de furnizare, în mod direct şi în timp util, cu cel puţin 30 zile înainte de intrarea în vigoare a 
modificării, precum şi dreptul acestora de a denunţa unilateral contractul în cazul în care nu acceptă 
modificările notificate privind preţul de furnizare;  
t) să notifice clientului final orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de 
furnizare a energiei electrice, cu ocazia primei facturi emise după modificare;  
u) să permită clientului final schimbarea efectivă a furnizorului, cu respectarea condiţiilor/clauzelor 
contractuale, în termen de maximum 21 de zile de la data solicitării, conform procedurii specifice 
aprobate de ANRE; procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea 
oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia;  
v) să transmită clientului final un decont final de regularizare a obligaţiilor de plată în în termenul de 
42 de zile de la încetarea Contractului. Cu respectarea prezentelor condiții generale;  
w) să comunice OR orice solicitare primită de la un client final care vizează activitatea OR la locul de 
consum, să asigure intermedierea între OR şi un client final pentru racordarea la reţeaua electrică de 
interes public/pentru modificarea instalaţiei de racordare existente, să solicite OR 
rezolvarea/clarificarea problemelor semnalate de clientul final, să primească şi să comunice clientului 
final răspunsul OR, în termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de 
furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;  
x) să transmită, la cererea clientului final, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul 
înregistrării solicitării, informaţii privind valoarea facturilor emise şi/sau date privind istoricul de 
consum aferent locului/locurilor de consum al/ale acestuia, pentru ultimele 12 luni calendaristice, fără 
să perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu;  
y) să informeze OR pentru reconsiderarea mărimilor de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de 
distribuţie/transport, la cererea justificată a clientului final;  
z) să plătească despăgubiri/compensaţii conform reglementărilor aplicabile în vigoare;  
aa) să investigheze reclamaţiile privind calitatea activităţii de furnizare;  
bb) să programeze şi efectueze audienţe. Furnizorul este obligat să contacteze în scris, prin 
poştă/poştă electronică/ fax/telefon, clientul final care a solicitat în scris o audienţă, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, urmând ca programarea audienţei să se stabilească, 
de comun acord cu acesta, în maximum 15 zile de la data solicitării acesteia;  
cc) să restituie clientului final garanţia financiară constituită la dispoziţia sa, conform prevederilor 
Procedurii privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor 
de energie electrică în vigoare; 
dd) să utilizeze datele personale ale clientului final cu respectarea prevederilor legislaţiei privind 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date şi conform voinţei clientului exprimate în contractul de furnizare a energiei electrice;  
ee) orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele în vigoare sau de alte 
acte normative aplicabile.  
ff) să se asigure ca prevederile din condiţiile generale să fie echitabile şi transparente, prezentate 
într-un limbaj clar şi uşor de înţeles şi acestea să nu includă bariere necontractuale în calea exercitării 
drepturilor clienţilor. 
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Drepturile furnizorului 
 

Art.54. a) să încaseze de la clientul final contravaloarea consumului de energie electrică furnizată la 
locul de consum, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice 
încheiat cu acesta, inclusiv factura cu decontul final de regularizare a obligaţiilor de plată, factura de 
regularizare a contravalorii certificatelor verzi, precum şi facturile aferente serviciilor de 
întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, şi altor servicii prestate la locurile de 
consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice;  
b) să perceapă clientului final penalităţi de întârziere specificate în contract pentru întârziere în 
efectuarea plăţii facturii reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică, în termenul şi 
în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice;  
c) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prin acte adiţionale a contractului de furnizare a energiei 
electrice, atunci când apar elemente noi care necesită modificarea ori completarea prin act adiţional 
a unor clauze din contract;  
d) să solicite clientului final constituirea/actualizarea/ reconstituirea la dispoziţia sa a unei garanţii 
financiare şi să execute această garanţie, conform prevederilor Procedurii privind regimul garanţiilor 
financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de energie electrică în vigoare;  
e) să întrerupă furnizarea energiei electrice în conformitate cu prevederile prezentului contract; 
f) în regim de limitări şi restricţii, atunci când este deficit de putere şi/sau de energie în S.E.N., la 
ordinul dispecerului energetic, să ia măsuri de deconectare a clientului, prin intermediul OR, în scopul 
prevenirii sau lichidării unor avarii în S.E.N. Aceste măsuri se aplică conform Standardului de 
performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice; 
g) să emită facturi pe baza cantităţilor de energie electrică furnizată 
h) să solicite clientului refacerea autocitirii, atunci când consideră eronată autocitirea;  
i) să notifice clientul final, prin intermediul facturii, referitor la modificarea periodicităţii de citire şi/sau 
a intervalului de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR, fără a fi necesară 
încheierea unui act adiţional la contractul de furnizare;  
j) să modifice intervalul de timp pentru preluarea indexului autocitit, cu notificarea prealabilă a 
clientului final prin intermediul facturii, nefiind necesară încheierea unui act adiţional în acest sens la 
contract;  
k) să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în condiţiile prevăzute în Contract.;  
l) să factureze consumul recalculat de energie electrică pentru o perioadă anterioară stabilită conform 
reglementărilor aplicabile, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie 
electrică sau în cazul unei facturări eronate a consumului, care a fost sesizată de clientul final sau de 
furnizor;  
m) să verifice, la interval de minimum 1 an, datele care au stat la baza încheierii contractului de 
furnizare a energiei electrice cu clientul final;  
n) să aibă acces în incinta clientului pentru verificarea instalaţiei de alimentare şi utilizare a energiei 
electrice, a echipamentelor de măsurare şi a respectării prevederilor contractuale; accesul se va 
efectua în prezenţa delegatului împuternicit al clientului; 
o) orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele în vigoare sau de alte 
acte normative aplicabile. 
 

 Obligaţiile clientului 
 

Art.55 a) să respecte clauzele contractului de furnizare a energiei electrice, respectiv contractului 
cadru de reţea, inclusiv cele prevăzute în anexele acestora; precum şi obligaţiile care îi revin în calitate 
de utilizator al reţelei electrice, conform Condiţiilor generale de prestare a serviciului de distribuţie a 
energiei electrice în vigoare;  
b) să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii 
contractului de furnizare a energiei electrice, în termen de 30 de zile de la modificare, în caz contrar 
rămânând total răspunzător; 
c) să achite facturile emise de furnizor în baza contractului de furnizare a energiei electrice, inclusiv 
factura cu decontul final de regularizare a obligaţiilor de plată, factura de regularizare a contravalorii 
certificatelor verzi, a penalităţilor de întârziere specificate în contract, precum şi facturile aferente 
serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, şi altor servicii prestate 
la locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice;  
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d) să permită accesul reprezentantului OR în scopul de a presta activitatea de întrerupere/reluare a 
alimentării cu energie electrică la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
ori de a monta, demonta, sigila, întreţine, verifica, înlocui sau citi indexul grupului de măsurare, 
precum şi pentru a întreţine, verifica sau remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile aflate în 
exploatarea OR, când acestea se află amplasate pe proprietatea clientului final. Intervalul de timp 
stabilit de OR pentru efectuarea activităţii se comunică clientului final în vederea acordării accesului, 
conform reglementărilor aplicabile. Reprezentantul OR are obligaţia să prezinte clientului final 
legitimaţia de serviciu şi să comunice motivul pentru care solicită accesul la instalaţiile electrice aflate 
pe proprietatea clientului final;  
e) să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice şi ale OR, precum şi toate 
celelalte instalaţii aflate în exploatarea OR, amplasate pe proprietatea sa;  
f) să sesizeze imediat furnizorul sau OR în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în 
funcţionarea grupurilor de măsurare de la locul de consum care face obiectul contractului de furnizare 
a energiei electrice;  
g) să achite contravaloarea consumului de energie electrică recalculat pentru o perioadă anterioară 
stabilită conform reglementărilor aplicabile, atunci când se constată înregistrarea eronată a 
consumului de energie electrică;  
h) să achite OR prin intermediul furnizorului sau direct OR, în cazul în care contractul de reţea este 
încheiat cu acesta, contravaloarea serviciilor de deconectare/reconectare, demontare/remontare a 
grupurilor de măsurare, efectuate de OR conform reglementărilor în vigoare, dacă acestea au fost 
executate la cererea sau din culpa sa;  
i) să constituie/actualizeze/reconstituie garanţia financiară la dispoziţia furnizorului de energie 
electrică conform prevederilor Procedurii privind regimul garanţiilor financiare constituite de către 
clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de energie electrică în vigoare;  
j) să respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu 
prevederile contractelor de distribuţie/furnizare a energiei electrice în vigoare;  
k) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu OR;  
l) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive, în cazul în care în contractul de 
furnizare/reţea nu există prevederi contrare;  
m) să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţie contractuală, în cazul în 
care puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare este de cel puţin 1 
MVA, conform reglementărilor emise de ANRE; 
n) Să notifice furnizorul despre intenţia de denunţare unilaterală a contractului în condiţiile stipulate 
la Art.13.4; 
o) 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 alimentarii cu energie electrică peste o durată critică mai mică decât cea 
corespunzătoare nivelului de siguranţă înscris în contract poate duce la incendii, accidente umane, 
explozii, deteriorări de utilaje etc.; 
p) să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaţiilor şi 
echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor de protecţie şi automatizare, 
pentru asigurarea funcţionării în continuare a receptoarelor importante în cazul funcţionării automaticii 
din instalaţiile OR sau ale clientului, în scopul exploatării sigure şi economice a instalaţiilor electrice; 
q) să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare în vederea eliminării efectelor negative 
asupra calităţii energiei electrice; 
r)să suporte orice consecinţe asupra clienților finali racordați la instalațiile sale ce decurg din 
restricţionarea sau din întreruperea furnizării energiei electrice către aceștia ca urmare a nerespectării 
prevederilor prezentului contract, inclusiv în cazul neplăţii energiei electrice; 
s) să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile OR din vina clientului, al 
contravalorii justificate a pagubelor produse OR şi altor clienți, inclusiv prin nelivrarea energiei 
electrice; 
t)să comunice furnizorului în scris, în termen de 30 zile, pierderea calităţii de deţinător al spaţiului 
pentru care a fost încheiat prezentul contract; 
u)să răspundă solicitărilor de actualizare a contractului sau a anexelor specifice formulate de furnizor; 
v)să notifice furnizorul în maxim 30 zile de la deschiderea procedurii insolvenţei împotriva sa; 
w) orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele semnate sau de alte 
acte normative aplicabile. 
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Drepturile clientului 
 
Art.56. a) să aibă acces la reţelele electrice de interes public în condiţiile Regulamentului privind 

racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public în vigoare şi să consume energie 
electrică în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a energiei electrice;  
b) să îşi aleagă furnizorul de energie electrică şi să accepte o ofertă-tip publicată de către furnizor 
sau să solicite furnizorului o ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea 
negocierii directe cu acesta, după caz, ori să recurgă la selectarea furnizorului prin procedee specifice 
de licitaţie/ achiziţie publică;  
c) să denunţe unilateral contractul de furnizare a energiei electrice, cu respectarea 
condiţiilor/clauzelor contractuale, inclusiv în situaţia în care nu acceptă noile condiţii 
contractuale/clauze sau modificări ale preţului de furnizare notificate de către furnizor;  
d) să îşi schimbe efectiv furnizorul, în termen de cel mult 21 de zile de la data solicitării, conform 
procedurii specifice aprobate de ANRE;  
e) să beneficieze de serviciu universal în condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile, dacă este 
client casnic, sau dacă solicită şi face dovada îndeplinirii cerinţelor specifice prevăzute de actele 
normative aplicabile, dacă este client final noncasnic;  
f) să beneficieze, la cerere, de facilităţile specifice clienţilor vulnerabili, conform reglementarilor in 
vigoare;  
g) să primească de la furnizor decontul final de regularizare, in maximul 42 de zile, conform 
prevederilor contractului 
h) să solicite furnizorului modificarea si completarea prezentului contract si a anexelor acestuia sau 
sa iniţieze acte adiţionale la contract, atunci cand apar elemente noi sau când consideră necesară 
detalierea ori completarea unor clauze contractuale 
i) să îi fie notificate de către furnizor, într-un mod transparent şi uşor de înţeles, orice modificare a 
preţului de furnizare, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării;  
j) să i se pună la dispoziţie, la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice/odată cu prima 
factură emisă, datele de contact ale punctului unic de contact al furnizorului şi, după caz, ale punctului 
de informare regională/locală cel mai apropiat de respectivul loc de consum;  
k) să solicite furnizorului modificarea adresei de corespondenţă şi/sau a modalităţii de comunicare 
pentru primirea facturilor/comunicărilor/notificărilor;  
l) să opteze pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziţie;  
m) să înainteze o plângere furnizorului referitoare la activitatea de furnizare a energiei electrice 
desfăşurată de către acesta la locul de consum; în cazul în care clientul final nu este mulţumit de 
soluţionarea plângerii sale sau în cazul în care un eventual litigiu nu este soluţionat pe cale amiabilă, 
acesta are posibilitatea de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de 
soluţionare a plângerilor/litigiilor, precum şi de a se adresa instanţelor competente;  
n) să primească despăgubiri/compensaţii, în conformitate cu reglementărilor aplicabile în vigoare;  
o) să solicite OR (direct sau prin intermediul furnizorului de energie electrică) verificarea, repararea 
sau înlocuirea grupului de măsură/contorului defect, în condiţiile reglementărilor în vigoare;  
p) să sesizeze, utilizând datele de contact ale OR puse la dispoziţie de către furnizor, şi să fie informat 
de către OR cu privire la deranjamentele/întreruperile în alimentarea cu energie electrică la locurile 
de consum care fac obiectul contractului de furnizare;  
q) să sesizeze furnizorul şi să fie informat de către acesta, la cerere, cu privire la întreruperile în 
alimentarea cu energie electrică, precum şi cu privire la orice alte probleme care vizează activitatea 
OR la locurile de consum care fac obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Standardului 
de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice în vigoare;  
r) să solicite furnizorului şi să primeasca de la acesta gratuit informaţii privind conţinutul facturilor de 
energie electrică. 

 
Răspunderea contractuală. Compensaţii. Despăgubiri 

 
Art.57. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, 
părţile se supun şi răspund conform prevederilor Codului civil şi ale actelor normative în vigoare.  
Art.58.(1) Clientul are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale datorate 
nerespectării de către OR a indicatorilor de calitate privind continuitatea alimentării şi calitatea 
tensiunii prevăzuţi în contractele de reţea şi în standardul de performanţă aferent serviciului de reţea. 
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Cuantumul compensaţiilor este evidenţiat în Ordinul ANRE nr. 46/2021 privind aprobarea 
Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție energie electrică, care se regăseşte la 
adresa: http://stockenergy.ro/wp-content/uploads/2022/02/ORDIN_46_2021.pdf 
(2) Clientul primește despăgubirea prevăzută la alin. (1) de la furnizor, iar furnizorul recuperează 
sumele achitate clientului de la OR responsabil de producerea daunelor respective, în termenele și 
condițiile prevăzute în contractul de reţea sau de legislaţie. 
(3) Dispozițiile alin.(1) nu se aplică în cazul deteriorării lămpilor electrice sau a receptoarelor 
electrotermice care nu conţin componente electronice. 
(4) În situația în care, pentru aceeaşi întrerupere, clientul este îndreptăţit să primească şi o 
compensaţie conform standardelor de performanţă şi o despăgubire, el va primi fie despăgubirea, fie 
compensaţia, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare. 
(5) Despăgubirile se plătesc la cererea clientului, dacă în urma investigaţiei efectuate de către OR şi 
furnizor se constată existenţa prejudiciului şi culpa furnizorului/OR.  
Art.59. În cazul în care în perioada cuprinsă între data producerii evenimentului care a determinat 
plata compensaţiilor/ despăgubirilor şi data plăţii acestora clientul final a schimbat furnizorul de 
energie electrică, compensaţiile/despăgubirile sunt plătite clientului final de către vechiul furnizor, 
acesta având dreptul de a recupera compensaţiile/despăgubirile de la OR.  
Art.60. 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 client în reţelele OD fără ca acesta din urmă să fi aprobat acest regim. 
Art.61.(1) Furnizorul nu răspunde faţă de client 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. 
(2) De asemenea, furnizorul nu răspunde pentru întreruperile cauzate de client, inclusiv pentru 
sistarea furnizării energiei electrice şi rezilierea contractului în condiţiile Art.13.6 din prezentul 
contract. 
(3) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la Art.33 atrage sistarea furnizării energiei electrice la locul de 
consum şi rezilierea prezentului contract de furnizare a energiei electrice, fără a fi atrasă răspunderea  
furnizorului din prezentul contract; 
(4)  Furnizorul/OR nu răspunde pentru daune, dacă întreruperea furnizării energiei electrice sau 
calitatea necorespunzătoare a energiei electrice se datorează următoarelor cauze: cazul de forță 
majoră, daunele sunt cauzate de întreruperi planificate notificate conform standardului de 
performanță pentru serviciul de distribuție/transport, daunele sunt cauzate de întreruperi în situații 
excepționale, dacă OR și furnizorul au acționat în conformitate cu prevederile reglementărilor în 
vigoare pentru astfel de situații.  
Art.62.  Clientul plăteşte despăgubiri OR pentru daunele materiale dovedite, produse OR, inclusiv 
pentru daunele produse altor clienţi finali racordaţi la aceeaşi reţea, ca urmare a funcţionării 
necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a manevrelor executate de 
personalul propriu, conform prevederilor contractelor de reţea încheiate de furnizor. 
Art.63.(1) În situaţiile când o parte pretinde despăgubiri celeilalte părți referitoare la continuitatea în 
alimentare sau calitatea tensiunii şi pentru care s-au înregistrat sesizări scrise, acestea vor fi analizate 
de către părţi.  
(2) Termenul de depunere a sesizării scrise este de maxim 5 zile lucrătoare de la data producerii 
incidentului reclamat. Dacă furnizorul consideră că nu a produs prejudiciul, acesta va transmite 
cererea clientului părţii considerate a fi produs prejudiciul. 
(3) Sesizarea va fi însoţită de documente justificative din care să rezulte cu certitudine cele reclamate, 
inclusiv prejudiciul realizat şi modul de acţionare al personalului propriu pentru limitarea incidentului 
reclamat.  
Art.64.(1) În cazul în care este necesară analiza la faţa locului, partea reclamată este obligată să 
efectueze împreună cu partea vătămată şi, după caz, cu furnizorul analiza la faţa locului a incidentului 
reclamat, în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de analiză/despăgubire. 
(2) Fiecare parte, furnizor, OR, client final, va pune la dispoziţie celorlalte părţi, gratuit, toate datele 
legate de incident care sunt necesare pentru analiza incidentului. 
Art.65. Furnizorul de energie electrică are obligaţia să asigure clientului final nivelul minim de calitate 
a activităţii de furnizare stabilit prin Standardul de performanţă a activităţii de furnizare a energiei 
electrice în vigoare. Cuantumul compensaţiilor  
În cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor ce fac obiectul Contractului, 
inclusiv în cazul facturării inexacte și realizate cu întârziere din culpa furnizorului, acesta datorează 
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compensații, în conformitate cu Standardul de performanţă a activităţii de furnizare a energiei electrice 
în vigoare.  
Art.66. Pentru depăşirea nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate pentru activitatea de 
furnizare, furnizorul are obligaţia de a plăti din proprie iniţiativă solicitantului compensaţiile datorate 
conform legislatiei in vigoare.  Cuantumul compensaţiilor este evidenţiat în Ordinul ANRE nr. 83/2021 
privind aprobarea Standardului de performanță pentru furnizarea de energie electrică si care se 
regăseşte la adresa: http://stockenergy.ro/wp-content/uploads/2022/02/ORDIN_-83_2021.pdf 
Acordarea compensaţiilor se poate realiza:  
a) prin intermediul facturilor, prin compensare, succesiv, începând cu prima factură emisă ulterior 
expirării termenului prevăzut la alin. (3) şi până la stingerea obligaţiei de plată;  
b) prin plată directă către solicitant, conform dispoziţiilor contractului de furnizare referitoare la 
modalitatea de returnare a sumelor către clientul final sau conform modalităţii de plată notificate de 
către solicitant, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii informaţiilor necesare 
efectuării plăţii. 

 
Confidenţialitatea 

 
Art.67.(1) Părţile nu vor transmite informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul prezentului contract 
unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii.  
(2) Fac excepţie cazurile când: 

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

b)  informaţia este deja publică; 
c)  partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării unei legi 

în vigoare, a solicitării făcute printr-o hotărâre şi/sau decizie a autorităţilor judecătoreşti şi/sau a altor 
autorităţi competente; 

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

 
Litigii  
 

Art.68.(1) Acest contract şi toate obligaţiile părţilor care rezultă din derularea acestuia se supun în 
totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.  
(2) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii 
lor.  
(3) În cazul neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice, având la 
bază contracte reglementate de ANRE sau actele adiţionale aferente contractelor respective, dacă 
părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanşării procesului de 
soluţionare la nivelul acesteia, conform prevederilor Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor 
apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice şi termice produse în cogenerare de 
înaltă eficienţă în vigoare.  
(4) În cazul disputelor pe piaţa cu amănuntul apărute în derularea contractului de furnizare a energiei 
electrice, dacă părţile nu ajung la o înţelegere, si in cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor 
pe cale amiabilă, părţile se pot adresa:  

 Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în vederea declanșării procesului 
de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și 
funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute 
între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale în vigoare;  

 instanţelor de judecată de la sediul Furnizorului sau  

 pot apela la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor/litigiilor cum ar fi: 
medierea sau arbitrajul. 

 
Modificarea circumstanţelor  

 
Art.69. În sensul prezentului contract, prin “modificare de circumstanţe” se înţelege legiferarea, 
intrarea în vigoare, modificarea textului sau a interpretării privind orice cerinţă legală inclusiv încetarea 
valabilităţii unei cerinţe legale, retragerea sau înnoirea acesteia, ori aplicarea unei noi cerinţe legale 
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care nu era în vigoare la data semnării prezentului contract. Modificarea circumstanţelor include 
introducerea unui nou impozit sau a unei noi taxe, o schimbare a modului de aplicare sau a bazei de 
calcul a unui impozit ori al unei taxe sau o schimbare a cuantumului oricăruia dintre impozitele sau 
taxele existente, sau a modificării condiţiilor tehnico-economice din preţul de energie, pe baza caroră 
s-a fundamentat preţul de contract. 
Art.70. Modificarea legislaţiei cu impact asupra acestui contract se aplică de la data intrării în vigoare 
a acesteia, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional.  
 

Forţa majoră 
 
Art.71. (1) Forţa majoră se defineşte ca fiind acel eveniment imprevizibil si inevitabil, în afara voinţei 
părţilor şi de neînlăturat, produs ulterior intrării în vigoare a prezentului contract care, prin efectele 
sale, este de natură să împiedice oricare dintre părţi să îşi îndeplinească în totalitate sau în parte, 
obligaţiile care le revin în conformitate cu clauzele prezentului contract. 
(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 48 de ore de 
la producerea/constatarea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor lor.  
(3) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României din raza 
teritorială a părţii care invoca forţa majoră. Partea care invocă forţa majoră este obligată să facă toate 
demersurile necesare pentru obţinerea Certificatului de Forţă Majora, în termen de cel mult 10 zile de 
la începerea evenimentului şi să-l comunice celeilalte părţi, prin fax/email, în termen de 48 de ore de 
la obţinerea acestuia, în afara situației în care însăși notificarea și furnizarea acestei dovezi sunt 
împiedicate de cazul de forță.  
(4) Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 
prejudicia drepturile care li se cuveneau Părților până la apariția acesteia.  
(5) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea 
în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, 
dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor respective a fost cauzată de forţa 
majoră, aşa cum sunt definite de lege. Părților nu le este cerut să demonstreze că au luat toate 
măsurile în vederea evitării/diminuării efectelor cazului de forță majoră/cazului fortuit, acest lucru fiind 
implicit și de la sine înțeles.  
(5) Părțile agreează în mod expres și își asuma faptul că, orice efect subsecvent sau agravare a 
situației generate de cazul de forță majoră/cazul fortuit, survenit/ă ulterior încheierii prezentului 
Contract, este tot o împrejurare de forță majoră/caz fortuit și are aceleași efecte exoneratoare de 
răspundere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor lor.  
 (6) Partea contractantă care invocă cazul de forță majoră are obligația de a notifica celeilalte Părți 
încetarea acestei situații în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data încetării.  
(7) Dacă forța majoră/cazul fortuit acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare 
de 30 de zile, Părțile vor analiza și negocia oportunitatea continuării Contractului, modificarea 
acestuia sau încetarea sa, fără plata de daune interese sau alte penalități de orice natură. 
 

Adrese de corespondenţă şi modalități agreate de comunicare: 
 

(1) Adrese de corespondență: 

 adresă corespondenţă furnizor: 
STOCK ENERGY SRL 
Bd. Natiunile Unite nr.1, bl.108A, et.5, B5, sector 5, Bucuresti, codul postal 050121 
Persoana de contact Dna. Rodica Iancovescu. Mobil. 0723.962.488 
E-mail: contact@stockenergy.ro; office@stockenergy.ro 
 

 adresă corespondenţă client: 
Dna/Dnul................... 
Adresa:........................... 
Telefon..................... 
E-mail:.......................... 
 

  
 

mailto:contact@stockenergy.ro
mailto:office@stockenergy.ro
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(2) Modalități de comunicare: 

 scrisoare cu confirmare de primire sau prin curierat rapid; 

 email; 

 telefonic pentru citiri index sau alte situatii care nu necesită comunicare scrisă 
 

Alte clauze 
 
Art. 72. Anexele nr. 1, 2, 3, 4, şi 5 fac parte integrantă din prezentul contract. 

 
Art. 73. Prezentul contract a fost încheiat la data de ....................., în două exemplare originale câte 
unul pentru fiecare parte contractantă, și îşi produce efectele începand cu .................. 
 

 
 FURNIZOR,         CLIENT, 

 SC  STOCK  ENERGY SRL 
 

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

 Administrator, 
 

  
               Tanasă Elena Lucia 
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Anexa nr.1-Definiții. 
 
 
 
1. Autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).  
2. Aviz tehnic de racordare - aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite 

de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-
economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/ sau de producere respectiv, 
pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere. 

3. Calitatea serviciilor aferente alimentării cu energie electrică -  ansamblu de caracteristici 
referitoare la: continuitatea alimentării, calitatea tensiunii şi calitatea comercială a serviciilor. 
Acestea sunt definite prin Standardele de performanţă pentru serviciile de distribuţie/transport a 
energiei electrice (continuitatea alimentării cu energie electrică, calitatea tensiunii şi calitatea 
comercială a serviciului de distribuţie/transport), și Standardul de performanţă pentru activitate de 
furnizare a energiei electrice (calitatea comercială a activității de furnizare). 

4. Certificat de racordare - documentul unic emis de către operatorul de reţea pentru un loc de 
consum şi/sau de producere, prin care se certifică îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea, 
respectiv realizarea instalaţiei de racordare, precum şi a instalaţiilor electrice ale utilizatorului, şi 
prin care se stabilesc condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune finală a 
instalaţiei de utilizare. 

5. Certificat verde - titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de 
energie electrică.  

6. Client - persoană fizică sau juridică care cumpără energie electrică pentru consumul propriu şi, 
eventual, pentru un client racordat în condiţiile legii la instalaţiile sale. 

7. Client eligibil - clientul care este liber să îşi aleagă furnizorul de energie electrică de la care 
cumpără energie electrică, în sensul art. 33 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice 
şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE. 

8. Contract de furnizare a energiei electrice - contractul în baza căruia furnizorul de energie 
electrică furnizează clientului său o cantitate de energie electrică pe o anumită perioadă de timp, 
dar care nu cuprinde un instrument derivat din domeniul energiei electrice. 

9. Contract de reţea - contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice şi/sau 
contract pentru prestarea serviciului de transport. 

10. Convenţie de exploatare - act  juridic  încheiat  între  operatorul de reţea şi  un client  prin care 
se precizează aspecte legate de delimitarea instalaţiilor, realizarea conducerii operative prin 
dispecer, condiţii de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, 
executarea manevrelor, intervenţii în caz de incidente etc. 

11. Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă - tarif unitar, exprimat în lei/kWh, plătit lunar 
de fiecare client de energie electrică şi de furnizorii care livrează energie electrică la export, în  
vederea creării resurselor necesare aplicării schemei de sprijin. 

12. Energie contractată - cantitatea de energie electrică pe care un client o solicită furnizorului pentru 
următoarea perioadă de consum/facturare. 

13. Factor de putere mediu -  - raportul dintre energia electrică activă măsurată şi energia 
electrică aparentă calculată pe baza energiei electrice active şi reactive măsurate, tranzitate 
printr-un punct de decontare într-un interval de decontare. 

14. FUI - furnizor de ultimă instanţă - furnizorul desemnat de autoritatea competentă pentru a presta 
serviciul universal de furnizare în condiţii specifice reglementate. 

15. Furnizare de energie electrică - activitatea de vânzare de energie electrică către clienţi, precum 
şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în proprietatea furnizorului; 

16. Furnizor - persoană fizică şi/sau juridică ce desfăşoară activitatea de furnizare de energie;  
17. Grup de măsurare a energiei electrice - ansamblul format din contor şi transformatoarele de 

măsurare aferente acestuia, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de 
măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare. 
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18. Interval de citire - intervalul de timp între două citiri consecutive ale indicaţiilor grupului de 
măsurare pentru determinarea consumului de energie electrică corespunzător acelui interval.  

19. Interval de facturare - intervalul de timp pentru care se emite factura, pe baza energiei electrice 
furnizate în intervalul de timp respectiv şi, după caz, pe baza altor mărimi utilizate la facturare, 
conform reglementărilor specifice; 

20. Întrerupere în alimentarea cu energie electrică - Situaţie în care valorile efective ale tensiunilor 
de linie sunt simultan sub 1% din tensiunea contractuală în  punctul de delimitare. 

21. Loc de consum - incinta sau zona în care se consumă, printr-o singură instalaţie de utilizare, 
energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de racordare. Un client final poate avea 
mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau zone diferite sau în aceeaşi incintă sau zonă. 

22. Normativ de deconectări manuale (Normativ DM) - document emis de operatorii de reţea care 
cuprinde clienții grupaţi pe tranşe de deconectare şi puterile deconectate şi se aplică în situaţii 
excepţionale apărute în funcţionarea SEN, situaţii care necesită reducerea consumului de energie 
electrică pe zone de reţea sau la nivelul SEN. 

23. Normativ de limitări - document  emis de operatorii de reţea care cuprinde clienții grupaţi pe 
tranşe de limitare şi valorile reducerilor de puteri ale acestor clienți şi se aplică în cazul penuriei 
naţionale de combustibil sau în alte situaţii excepţionale caracterizate prin deficite de 
putere/energie electrică în SEN. 

24. Operator de distribuţie (OD) - orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea 
electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de 
dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu 
alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel 
rezonabil al cererii de distribuţie de energie electrică. 

25. Operator de reţea (OR) - operatorul de transport şi de sistem sau operatorul de distribuţie. 
26. Operator de măsurare a energiei electrice (OM) - agent economic care administrează şi 

operează un sistem de măsurare a energiei electrice. 
27. Operator de transport şi de sistem  (OTS) - orice persoană juridică ce deţine, sub orice titlu, o 

reţea electrică de transport şi care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este 
necesar, de dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabilă, 
interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea capacităţii 
pe termen lung a reţelei de transport de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei 
electrice.  

28. Penalitate - procent din valoarea facturii cu care se majorează suma iniţială ca urmare a întârzierii 
la plată peste un anumit termen prevăzut în contractul de furnizare energie electrică, în condiţiile 
legii. 

29. Piaţa angro de energie electrică - cadrul organizat de tranzacţionare a energiei electrice şi a 
serviciilor asociate la care participă producătorii de energie electrică, operatorul de transport şi de 
sistem, operatorii de distribuţie, operatorul pieţei de energie electrică şi clienţii angro. 

30. Piaţa cu amănuntul de energie electrică - cadrul organizat în care energia electrică este 
cumpărată de clienţii finali, în vederea satisfacerii consumului propriu de la furnizori sau 
producători. 

31. Preţ de contract - Valoare unitară (lei/MWh) cu toate prețurile, tarifele si taxele incluse. 
32. Preţ energie - suma dintre preţul energiei electrice achiziţionate de furnizor pe piaţa angro de 

energie electrică şi cheltuielile specifice de furnizare a energiei electrice. 
33. Punct de delimitare POD- loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de 

instalaţiile operatorului de reţea.  
34. Punct de măsurare a energiei electrice furnizate - locul de racordare a transformatoarelor de 

măsurare sau la care este conectată aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la 
măsurarea puterii şi energiei electrice tranzacţionate. 

35. Putere minimă de avarie - puterea strict necesară clientului pentru menţinerea în funcţiune a 
agregatelor care condiţionează securitatea instalaţiilor şi a personalului. 

36. Putere minimă tehnologică - cea mai mică putere necesară unui client 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. 

37. Regim de limitare - situaţie în care este necesară reducerea puterii electrice absorbite de clienți 
cu asigurarea puterii minime tehnologice, în vederea menţinerii în limite normale a parametrilor 
de funcţionare a SEN. 
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38. 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. 

39. Sistemul Electroenergetic Naţional  (SEN) - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul 
naţional. SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de 
energie electrică.  

40. Zi - zi calendaristică. 

 
 
 
 FURNIZOR, CLIENT, 

 SC  STOCK  ENERGY SRL .......................... 

 Administrator, 
 

               Tanasă Elena Lucia   
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 Anexa nr.2-Locuri de consum 
 
 
 
 
Client: ................... 
Tipul de consum: casnic 
Operatorul de distributie din zona locului Dvs de consum: ............................. 
 
 
 
 

Nr. 
Crt 
 

 
POD/NLC 

Adresa Loc de 
Consum 

Operatorul de 
distributie 

Nivel de 
Tensiune 

Serie Contor 
 

1.  
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FURNIZOR, CLIENT, 

SC STOCK  ENERGY SRL .............................. 

Administrator, 
 

Tanasă Elena Lucia   
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Anexa nr.3 - Convenţia de consum 
 
 
 
 
Cantităţi de energie ale contractului 
 
 

Art.1. Cantitatea totală de energie electrică prognozată a fi contractată de către consumator, 
conform prezentului contract este de   .........  MWh,  conform tabelului de mai jos. 

 
Art.2. Nu se percep penalizări pentru diferenţele între energia consumată şi cea prognozată 

a fi contractată. Clientul final va achita efectiv cantitățile de energie consumate/estimate din factură 
conform indexului autocitit sau în lipsa acestuia, conform indexului transmis lunar de Operatorul de 
Reţea. 
 
 
 
 

 
LUNA 

Cantitatea de 
energie electrică 

[MWh] 

ianuarie  

februarie  

martie  

aprilie  

mai  

iunie  

iulie  

august  

septembrie  

octombrie  

noiembrie  

decembrie  

 
 

 
 

FURNIZOR, CLIENT, 

SC  STOCK  ENERGY SRL ..................... 

Administrator, 
 

Tanasă Elena Lucia   
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Anexa nr.4 Preţul de contract 
 
 
 

Art. 1. Consumatorul va plăti un preţ de contract pentru fiecare MWh consumat rezultat din 
însumarea următoarelor componente: 

 

1. Preț energie electica activa .............. lei/MWh 

2. Tarif de transport; Tg ………….lei/MWh 

3. Tarif de transport, Tl ………… lei/MWh 

4. Tariful pentru serviciul de sistem; Tss ………… lei/Mwh 

5. Tariful de distribuţie – (JT)-................... ............... lei/Mwh 

6. Valoarea certificatelor verzi …………. lei/Mwh 

7. Acciza ………… lei/Mwh 

8. Contribuția de cogenerare ………… lei/MWh 

9. TVA-19% ............. lei (19%) 

10. TOTAL  ................  lei/MWh 

 
 
Art.2 Preţul energiei electrice active este valabil până pe data de  ............... 
 
Art.3. Tarifele reglementate stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 
Energiei (ANRE) ( Tg, Tl, Tss, tariful de distributie) precum și celelalte componente facturate 
- accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi 
pot fi modificate pe parcursul derulării contractului ca urmare a modificării legislaţiei aplicabile.  
La momentul semnării contractului valoarea acestora este conform tabelului de mai sus. 
 
Art.4. Preţul pentru energia reactivă nu este inclus în preţul de contract şi va fi plătit separat 
de către client în conformitate cu factura emisă de operatorul de distribuţie aferentă lunii 
contractuale respective, la valoarea unitară reglementată în vigoare pentru luna de consum 
(dacă este cazul). La momentul semnării contractului, prețul pentru energia electrică reactivă 
de 0,0924 lei/kVARh, practicat de ................................ 
 
 
 

 

FURNIZOR, CLIENT, 

SC  STOCK  ENERGY SRL ................................ 

Administrator, 
 

Tanasă Elena Lucia   
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Anexa nr.5 – Prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

 
 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

(Avand in vedere prevederile Legii nr. 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 

privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecţia datelor), denumita in cele ce urmeaza „GDPR”:, incheiem ANEXA NR. 5 la 

contractul de furnizare energie electrica 

1. Datele cu caracter personal ale dumneavoastra sunt folosite in vederea incheierii 

contractului de furnizare energie electrica, pentru emiterea facturilor si trimiterea acestora in 

format electronic, informatii privind oferte, notificari sau modificari atat administrative cat si 

legislative. 

Datele prelucrate de catre STOCK ENERGY sunt: 

 Nume 

 Prenume 

 Adresa 

 Numar de telefon 

 Adresa de e-mail 

 Cod numeric personal 

 Data de nastere 

 Documente de spatiu (daca este cazul) 

2. Gestionarea de catre STOCK ENERGY a datelor cu caracter personal: 

 Actualizarea datelor cu caracter personal 

 Stocarea si distrugerea acestora in siguranta 

 Evitarea colectarii sau pastrarea unor cantitati excesive de date 

 Aplicarea unor masuri tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter 

personal 

 Protejarea datelor cu caracter personal impotriva pierderii, utilizarii abuzive, 

accesului neautorizat si divulgarii 

 Datele nu vor fi pastrate mai mult decat este necesar, in conformitate cu scopul 

acestei prelucrari sau conform obligatiilor legale aplicabile. 

3. Pot exista situatii in care sa fie necesara transferarea datelor cu caracter personal catre 

anumiti distribuitori/imputerniciti care presteaza servicii companiei/in numele companiei. 
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Orice terte parti carora le sunt comunicate datele dumneavoastra sunt obligate sa le 

pastreze in siguranta si sa le foloseasca doar pentru a presta activitatea pentru care au fost 

imputerniciti in conditiile legii sau serviciului contractat. In momentul in care tertele parti nu 

vor mai avea nevoie de aceste date, vor efectua distrugerea acestora in conditiile prevazute 

de reglementarile in vigoare. 

4.  Conform regulamentului general U.E. privind protectia datelor cu caracter personal 

679/2016/GDPR, aveti urmatoarele drepturi: 

 Dreptul de acces – aveti dreptul de a solicita o copie a informatiilor pe care le 

detinem despre dumneavoastra 

 Dreptul la rectificare – aveti dreptul sa corectati datele in cazul in care ajung sa fie 

inexacte, incorecte sau incomplete 

 Dreptul la stergerea datelor – in anumite circumstante, puteti cere ca datele sa fie 

sterse din evidentele noastre 

 Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in anumite conditii, aveti dreptul sa cereti 

restrictionarea prelucrarii datelor personale 

 Dreptul la portabilitate – aveti dreptul de a solicita transferul datelor catre o alta 

organizatie, daca sunt indeplinite conditiile aplicabile cu privire la aceste date 

 Dreptul de a obiecta – aveti dreptul de a formula obiectii fata de anumite tipuri de 

prelucrare 

 Dreptul de adresa sesizari – aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea de 

Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la 

prelucrarea datelor dumneavoastra 

 Dreptul la retragerea consimtamantului – in situatia in care, cu acordul 

dumneavoastra, sunt prelucrate datele cu caracter personal, aveti dreptul sa va 

retrageti consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrarii de dinainte de retragere. 

 

5. Incepand cu data de 01.07.2018, pentru a va exercita drepturile de protectie a datelor si 

pentru a adresa intrebari sau reclamatii privind protectia datelor cu caracter personal, puteti 

utiliza urmatoarele date de contact: tel.031.436.25.09, email: contact@stockenergy.ro 

 

 
 

FURNIZOR, CLIENT, 

SC  STOCK  ENERGY SRL ........................... 

Administrator, 
 

Tanasă Elena Lucia   
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