CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE
NR. _________/________________

Prezentul Contract de furnizare a energiei electrice (denumit în continuare „Contractul”) a fost încheiat
astăzi, ________________, de către și între:
S.C. AXPO Energy Romania S.A, o companie organizata si functionand in conformitatea cu legile din
Romania, avand sediul în Bucuresti 1, Str. Popa Savu, nr. 79-81, etaj 2, telefon 021 2303323,fax 021
2303335 înscrisă în registrul comerţului la nr. J/40/8577/2003 cod fiscal CUI RO 15537844, licenţă ANRE
nr 1624/12.03.2014, cont de virament nr. RO78 BACX 0000 0000 7000 1000, deschis la Unicredit Tiriac
Bank, reprezentată legal prin Director General Rat Radu-Cristian, denumită "Furnizor",

și
_______________________, cu domiciliul in localitatea_________________________________________,
str._______________________,nr.____,bl.____,

sc._____,

et.______,ap.______,

judetul_____________,cod postal___________,telefon_____________, email_____________,legitimat cu
act de identitate BI/CI seria nr.______________,eliberat de ___________, la data de ____________,
valabil pana la data de _____________________, CNP________________________________________, în
calitate de client (denumit în continuare „Clientul”);

(denumite în continuare individual „Partea” și, împreună, „Părțile”).
Având în vedere că:
(A)

Furnizorul este un furnizor de energie electrică care desfășoară tranzacții pe piața concurențială
cu amănuntul de energie electrică din România; și

(B)

Clientul este un client eligibil interesat de achiziționarea energiei electrice pentru consumul
propriu;

(C)

Prestatorul este o societate care prestează servicii specifice pentru inițierea și administrarea
contractelor și facturarea Furnizorului.

PRIN URMARE, Părțile la prezentul Contract au convenit să încheie prezentul Contract conform
termenilor și condițiilor de mai jos:

1.

Definiții și interpretare

1.1.

Termenii folosiți în prezentul Contract vor avea înțelesul atribuit în Anexa 1, exceptând cazurile
în care sunt definiți altfel prin prezentul Contract.

1.2.

Dacă din contextul prezentului Contract nu reiese altfel, regulile de interpretare enumerate în
Anexa 1 se vor aplica prezentului Contract.

2.

Obiectul Contractului

2.1.

Obiectul prezentului Contract constă în furnizarea de către Furnizor Clientului de cantități ferme
de energie electrică la punctul(ele) de livrare menționate în Anexa 2 („Puncte de Livrare și
Volume”), la prețul și în condițiile menționate în Anexa 3 („Prețul de Cumpărare”)

2.2.

Părțile

convin

că

Furnizorul

va

încheia

contractele

necesare

pentru

serviciile

de

transport/distribuție aferente furnizării de energie electrică la Locurile de Consum pe durata
Contractului, dacă Clientul nu se află în cazurile specifice prevăzute de art. 11, alin. 2 din
Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, la data când aceste contracte vor
fi încheiate de Client.
2.3.

Furnizorul va fi furnizorul exclusiv al Clientului pentru întregul consum de energie electrică al
acestuia pe durata prezentului Contract.

3.

Durata Contractului

3.1.

Prezentul Contract este încheiat pentru o perioadă nedeterminată, care începe la data de
____________. Livrarea de energie electrică va începe la data de ____________.

3.2.

În perioadă de livrare (care începe la data de _____________ menționată mai sus și se încheie la
data de ______________) Prețul de Cumpărare este cel agreat în Anexa 3 la prezentul Contract.

3.3.

Având în vedere că Prețul de Cumpărare inițial prevăzut în Anexa 3 la Contract a fost propus de
Furnizor pe baza condițiilor de piață existente la data semnării acestui Contract, și pentru o
perioadă de valabilitate de 1(un) an, fiind ulterior acceptat de Client în aceste condiții specifice,
Părțile pot să negocieze anual Prețul de Cumpărare care se va aplica pentru fiecare perioadă
ulterioară de câte un an; Părțile convin că prelungirea tacită a termenului de valabilitate a Prețului
de Cumpărare este exclusă în mod expres.

3.4.

Conform celor anterior menționate, cu 60 de zile înainte de începerea fiecărei noi perioade de
livrare de 1(un) an, Părțile pot să negocieze valoarea Prețului de Cumpărare aplicabil acestei noi
perioade de livrare și daca ajung la un accord, vor semna o nouă Anexă 3 aplicabilă; în
eventualitatea în care Părțile nu ajung la un acord cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea
perioadei curente de 1(un) an, Contractul se va considera reziliat de drept, fără a fi necesare alte
formalități, fără nicio notificare prealabilă și punerea în întârziere a celeilalte părți și fără
intervenția instanței de judecată, la sfârșitul perioadei curente de 1(un) an; în orice caz, cu minim
30 de zile înainte de expirarea duratei Contractului, Furnizorul va informa Clientul cu privire la
respectiva încetare; independent de încetarea Contractului, Furnizorul va avea dreptul de a
solicita Clientului să își îndeplinească corespunzător toate obligațiile ce decurg din Contract și să
solicite orice penalități și remedii contractuale prevăzute în prezentul Contract.

4.

Cantități, abateri de la cantități și condiții de livrare

4.1.

Cantități
4.1.1. Cantitatea totală de energie electrică contractată nu este supusa formulei „take or pay” si
in afara de circumstanțele extraordinare de Forță Majoră de la punctul 4.3.1, clientul nu
trebuie să plătească nicio taxă sau penalitate pentru diferenta in plus sau in minus dintre
cantitatea prognozata conform art 4.1.2 si Anexa 2 si contitatea masurata, orar, zilnic,
săptămânal, lunar sau anual, conform art 5.1, 5.2. Cantitatea totala de energie electrica
contractata care face obiectul prezentului Contract, este de ____________ MWh, și va fi
livrată în conformitate cu graficul de livrare lunar atașat ca Anexa 2 la prezentul Contract
(„Puncte de Livrare și Volume”).
4.1.2. Clientul are obligația de a transmite Furnizorului, în avans, o prognoza de consum orar
pentru fiecare zi de consum, astfel:
a)

în cazul în care ziua de consum relevantă (Z) este o Zi Lucrătoare, pana la 9.30 a.m.
din ziua calendaristica anterioară (Z-1); și

b)

în cazul în care ziua de consum relevantă (Z) este o Zi Nelucrătoare, până la 9.30 a.m.
din cea de a doua Zi Lucrătoare anterioara (Z-2).

4.2.

Condiții de Livrare
4.2.1. Cantitățile Lunare prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract vor fi livrate la Locul(urile)
de Consum ale Clientului la punctul(ele) de predare/primire („Punct(e) de Livrare”), așa
cum sunt menționate acestea și în Anexa 2:
4.2.2. Părțile vor respecta instrucțiunile și comenzile operative emise de operatorii de rețea pe
baza Codului Tehnic al Rețelei Electrice de Transport aprobat prin Ordinul ANRE nr. 20/2004
și pe baza Codului Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție aprobat prin Ordinul ANRE nr.
128/2008. Obligațiile asumate în baza prezentului Contract nu pot fi invocate ca motiv
pentru nerespectarea prevederilor legale de mai sus.

4.3.

Riscul de Volum
4.3.1. In cazul unui eveniment de Forta Majora sau orice alt eveniment cu impact semnificativ in
piata datorat unor circumstante extraordinare in afara controlului partilor (cum ar fi o
epidemie (de exemplu COVID19) si in urma unor masuri cum ar fi izolarea voluntara, etc)
care duc la o oprire sau doar o reducere semnificativa a productiei, partile sunt de acord sa
imparta riscul comercial rezultat dintr-o asemenea reducere neasteptata a consumului de
energie electrica ("Riscul de volum"). Acest Risc de Volum va fi acoperit de clientul final in
procent de 100%, unde acest principiu de risc va fi aplicat doar in cazul in care
aceasta reducere a productiei rezultata din circumstantele extraordinare descrise aici
depasesc un minim de 20% din volumele comunicate si agreate in cadrul procesului de
contractare. Riscul de volum va fi calculat in functie de valoarea de piata a "Volumelor

Lipsa". "Volumele Lipsa" vor fi egale cu diferenta dintre volumele agreate in cadrul
procesului de contractare si consumul realizat afectat de circumstantele extraordinare
descrise aici.
4.3.2. Clientul final il va notifica pe Furnizor despre aceste circumstante extraordinare care duc
la scaderea in productie cat mai repede posibil, dar nu mai tarziu decat 10 zile lucratoare
inainte de inceperea acesteia, iar Partile vor face toate eforturile rezonabile pentru a
reduce consecintele negative ale acestora. Dupa primirea notificarii, in masura in care
diminuarea cantitatilor este de minimum 20% din volumele contractate, in maximum 30 de
zile calendaristice Furnizorul va efectua calculul necesar a.i. sa reflecte suportarea Riscului
de Volum 100% de catre Clientul Final la valoarea de piata a „Volumelor Lipsa”, utilizand
pentru acest calcul pretul OPCOM Piata Zilei Urmatoare.

5.

Măsurare

5.1.

Măsurarea Cantităților Lunare se va face de către operatorul de distribuție/transport relevant pe
baza înregistrărilor grupurilor de măsurare instalate la Punctul/Punctele de Livrare în conformitate
cu Legea Aplicabilă. Periodicitatea de citire a contorului este stabilită de fiecare operator de
distribuție.

5.2.

Furnizorul va transmite lunar Clientului, la solicitarea acestuia din urmă, citirile grupurilor de
măsurare, după cum acestea au fost transmise de operatorul de distribuție/transport relevant,
prin

orice

mijloace

de

comunicare,

inclusiv

email.

Reprezentanții

operatorului

de

distribuție/transport pot verifica în orice moment grupurile de măsurare, în prezența
reprezentantului Clientului.
5.3.

Părțile pot decide să înlocuiască grupurile de măsurare existente cu grupuri noi cu o performanță
tehnică mai bună și, în cazul în care respectiva înlocuire este solicitată de către Client, acesta va
suporta toate costurile aferente.

5.4.

Clientul are dreptul de a instala un grup de măsurare suplimentar, dar înregistrările acestuia pot
fi folosite doar pentru verificare internă sau pentru stabilirea energiei electrice furnizate în baza
prezentului contract în caz de funcționare defectuoasă a grupului de măsurare instalat de
operatorul de distribuție/transport, cu condiția ca acesta să respecte prevederile relevante ale
Legii Aplicabile.

5.5.

În cazul unor defecțiuni ale grupurilor de măsurare, recalcularea cantităților de energie electrică
consumate va respecta prevederile relevante ale Legii Aplicabile.

6.

Transferul dreptului de proprietate și al riscurilor

6.1.

Părțile convin că dreptul de proprietate asupra energiei electrice furnizate și toate riscurile
aferente vor fi transferate de la Furnizor la Client la Punctul/Punctele de Livrare.

7.

Prețul de Cumpărare

7.1.

Părțile sunt de acord că Clientul va achita Furnizorului cu titlul de remunerație pentru energia
electrică furnizată în baza prezentului Contract, prețul de cumpărare indicat în Anexa 3 la
prezentul Contract, așa cum va fi negociată și semnată anual prezenta Anexă 3 („Prețul de
Cumpărare”).

7.2.

Prețul de Cumpărare include exclusiv contravaloarea energiei electrice active și nu include
costurile aferente certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, Tg și
alte tarife de transport/distribuție, TVA, accize și orice alte taxe și costuri care vor fi suportate
de Client în conformitate cu Legea Aplicabilă în plus față de Prețul de Cumpărare („Tarife, taxe
și costuri reglementate”).

7.3.

Prețul de Cumpărare nu include valoarea energiei reactive. Client va plăti Furnizorului valoarea
energiei reactive stabilite de operatorul de transport/distribuție operator conform Legii
Aplicabile.

7.4.

Doar cu titlu ilustrativ, valoarea Tarifelor, taxelor și costurilor reglementate aplicabile la data
semnării prezentului Contract sunt enumerate, separat de Prețul de Cumpărare menționat în
cadrul Anexei 3 .

7.5.

În eventualitatea în care oricare dintre Tarifele, taxele și costurile reglementate sunt modificate
(majorate sau reduse) sau valoarea energiei reactive, și/sau altele noi intră în vigoare pe durata
executării prezentului Contract, aceste noi valori se vor aplica ope legis și automat Clientului, iar
acesta din urmă va fi considerat informat cu privire la noile valori aplicabile printr-o informare
transmisă de Furnizor.

8.

Condiții de plată

8.1.

Furnizorul va emite lunar si va transmite Clientului o factura reprezentand contravaloarea energiei
electrice masurate si transmise de Operatorul de retea (OR),în Luna de Livrare anterioară, care va
include și Tarifele, taxele și costurile reglementate și energia reactivă („Suma Facturată”).

8.2.

Factura menționată în clauza 8.1 de mai sus sau anexa la aceasta va conține cel puțin informațiile
cerute imperativ de reglementările aplicabile la momentul emiterii facturii.

8.3. La cerere, Furnizorul va oferi Clientului explicații clare cu privire la modalitatea de stabilire a
sumelor menționate în factură.
8.4.

Clientul va plăti Suma Facturată în RON, în Contul Bancar al Furnizorului, în termen de maxim
______ de zile de la emiterea facturii.

8.5.

Obligația Clientului de a plăti Suma Facturată este considerată îndeplinită atunci când întreaga
Sumă Facturată a fost creditată integral în Contul Bancar al Furnizorului.

8.6.

Clientul poate contesta o factură în termen de 30 zile de la primirea acesteia, comunicând
Furnizorului o notificare scrisă, la care va atașa o notă explicativă. Furnizorul va analiza obiecțiile

ridicate de Client și va transmite răspunsul său în termen de 5 zile de la primirea notificării (dacă
obiecțiile nu privesc verificarea grupului de măsurare, caz în care termenul de 5 zile este prelungit
în mod automat cu un interval în care operatorul de transport/distribuție va oferi răspunsul său).
Acest răspuns poate prevedea că (i) factura contestată este corectă și, prin urmare, valoarea și
data scadenței acesteia rămân neschimbate, sau (ii) factura contestată este incorectă, caz în care
va anula factura inițială și va transmite Clientului o nouă factură, cu prelungirea corespunzătoare
a termenului de plată. În cazul în care Părțile nu ajung la un acord cu privire la obiecțiile ridicate
de Client, devin aplicabile prevederile clauzei 21.
8.7.

Dacă Clientul nu contestă Suma Facturată în perioada și potrivit termenilor din clauza 8.6 de mai
sus, respectiva factură va fi considerată acceptată de către Client.

8.8.

În cazul în care Clientul contestă cu bună credință întreaga Sumă Facturată sau o parte a acesteia
conform clauzei 8.6 de mai sus, Clientul va plăti Furnizorului suma necontestată, dacă există, în
termenul prevăzut în clauza 8.4 de mai sus, iar partea contestată va fi soluționată prin acordul
Părților sau conform clauzei 21 de mai jos. Pentru sumele contestate în legătură cu care se
stabilește ulterior că sunt datorate de către Client, acesta va plăti de asemenea penalități de
întârziere aferente perioadei cuprinse între data scadentă inițială conform facturii contestate și
data plății efective (exclusiv), calculate în conformitate cu prezentul Contract.

8.9.

Pentru conformarea cu orice obligații de plată în baza prezentului Contract, Părțile pot compensa
orice creanțe certe, lichide și exigibile, indiferent dacă respectivele creanțe rezultă sau nu din
prezentul Contract și indiferent de moneda respectivelor creanțe. În cazul în care creanțele care
urmează a fi compensate nu sunt în aceeași monedă, Partea care intenționează să efectueze
compensarea poate converti creanțele celeilalte Părți la un curs de schimb pe baza căruia
respectiva Parte, acționând cu bună credință și folosind proceduri comerciale rezonabile, ar fi
cumpărat suma respectivă.

8.10. Părțile sunt de acord să regularizeze costurile aferente certificatelor verzi conform prevederilor
din Anexa 4 la prezentul Contract.

9.

Penalități de întârziere. Întreruperea alimentarii

9.1.

În cazul în care orice sumă datorată și plătibilă de către Client conform Contractului (respectiva
sumă fiind denumită în continuare „Suma Datorată”) nu este achitată la data scadenței Sumei
Datorate, Clientul va plăti penalități de întârziere Furnizorului în valoare de 0.1% din respectiva
Sumă Datorată pe zi, începând din ziua imediat următoare datei scadenței până la data plății
(exclusiv) Sumei Datorate.

9.2.

Fără a aduce atingere dreptului Furnizorului de a solicita Clientului plata penalităților de întârziere
conform clauzei 9.1, Furnizorul are dreptul să întrerupă alimentarea cu energie electrică
comunicând Clientului un preaviz de deconectare cu minim 5 Zile Lucrătoare înainte, dacă Suma
Datorată (inclusiv penalitățile de întârziere aferente) nu este achitată de Client în termen de

maxim 4 Zile Lucrătoare de la expirarea perioadei de preaviz. În maxim 1 Zi Lucrătoare de la plata
de către Client a Sumei Datorate (inclusiv penalitățile de întârziere aferente), Furnizorul va
informa operatorul de transport/distribuție cu privire la respectiva plată și va asigura reluarea
livrării de energie electrică în termen de maxim 2 Zile Lucrătoare de la solicitarea oficială de
reconectare, cu condiția ca Clientul să permită accesul operatorului relevant pentru a fi
reconectat la sistem.

10. Drepturile și obligațiile Furnizorului
10.1. Furnizorul are următoarele drepturi principale:
10.1.1. Să refuze plata integrală sau parțială a oricăror daune privind defectarea unor instalațiile
electrice în cazul în care datele de garantare tehnică a acestora nu respectă standardele
ANRE aferente parametrilor de calitate ai energiei electrice furnizate;
10.1.2. Să recalculeze consumul în cazul funcționării defectuoase a grupului de măsurare;
10.1.3. Să întrerupă furnizarea de energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului
Contract;
10.1.4. Să solicite Clientului garanții financiare în cazul unor acțiuni cu scopul de a denatura
grupurile de măsurare sau de a consuma energie electrică prin ocolirea echipamentelor
de măsurare, constatate conform Legii Aplicabile, sau daca există motive pentru
deconectarea

Clientului

ca

urmare

a

neplății

serviciului

de

furnizare

și

transport/distribuție;
10.1.5. Să recupereze de la Client costurile aferente notificărilor transmise pentru evitarea
deconectării în cazul neplății facturilor de către Client; și
10.1.6. Orice alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Legea Aplicabilă.
10.2. Furnizorul are următoarele obligații principale:
10.2.1. Să respecte prevederile prezentului Contract și ale contractului de transport/distribuție,
ale standardului de performanță, precum și ale Legii Aplicabile;
10.2.2. Să furnizeze Clientului putere și energie electrică conform prezentului Contract și
contractului de transport/distribuție;
10.2.3. La cererea justificată a Clientului, să informeze operatorul de transport/distribuție pentru
reevaluarea mărimilor de reglaj ale protecțiilor din instalațiile de transport/distribuție;
10.2.4. Să preia de la operatorul de transport/distribuție relevant, în termenii agreați, datele
măsurate cu privire la energia electrică consumată, în vederea stabilirii cantităților
facturate;

10.2.5. Să factureze Clientului energia electrică și puterea la prețurile convenite prin prezentul
Contract;
10.2.6. Să achite Clientului daune pentru prejudiciile cauzate în conformitate cu Legea Aplicabilă
și prezentul Contract;
10.2.7. Să furnizeze Clientului informații cu privire la istoricul consumului său din cele _____ luni
anterioare;
10.2.8. La cerere, să furnizeze Clientului informații cu privire la sumele datorate/plătite de acesta
din urmă conform facturilor emise pentru anul calendaristic anterior;
10.2.9. Să acționeze ca intermediar între Client și operatorul de transport/distribuție în legătură
cu serviciile prestate de acesta;
10.2.10. Să notifice Clientul cu privire la întreruperilor in alimentare cauzată de întreruperile
programate;
10.2.11. Să intermedieze investigația reclamațiilor legate de calitatea serviciului de furnizare;
10.2.12. Să intermedieze investigația reclamațiilor în legătură cu înregistrările eronate ale
aparatelor de măsurare;
10.2.13. Să notifice operatorul de transport/distribuție cu privire la datele prezentului Contract,
respectiv termenul de valabilitate, parametrii energiei electrice contractate, termenii
de furnizare, partea responsabilă de echilibrare, precum și să încheie contractul de
transport/distribuție relevant;
10.2.14. Să nu condiționeze serviciul de furnizare de dobândirea sau plata altor servicii de către
Client;
10.2.15. Să-și respecte obligațiile sale pe piața de energie electrică legate de furnizarea de
energie electrică conform prezentului Contract, inclusiv echilibrarea consumului de
energie electrică;
10.2.16. Să notifice Clientul cu privire la modificările legislative care sunt încorporate automat în
Contract. În cazul modificării tarifelor reglementate, notificarea va fi considerată legal
efectuată prin menționarea modificării in factura emisă conform prezentului Contract;
10.2.17. Să pună la dispoziție Clientului facturile prin poștă, fax sau mijloace electronice si sa
asigure schimbarea modalitatii de transmitere a acestora la solicitarea Clientului
transmisa in scris sau electronic, fara a fi necesara incheierea unui act aditional la
Contract;
10.2.18. Să furnizeze facturile în timp util (astfel încât Clientul să poată efectua plățile aferente
până la data scadenței) și alte documente care vor fi transmise în caz de neplată, pentru
evitarea deconectării;

10.2.19. Să informeze Clientul și operatorul de transport/distribuție cu privire la orice funcționare
defectuoasă detectată la grupul de măsurare; și
10.2.20. Sa asigure indicatorii de performanta a serviciilor prestate Clientului in baza
Contractului, conform prevederilor Standardului de performanta pentru activitatea de
furnizare a energiei electrice;
10.2.21. Orice alte obligații prevăzute de prezentul Contract sau Legea Aplicabilă.

11. Drepturile și obligațiile Clientului
11.1. Clientul are următoarele drepturi:
11.1.1. Să solicite și să primească de la Furnizor explicații cu privire la componentele facturii;
11.1.2. Să solicite operatorului de transport/distribuție, folosind Furnizorul ca intermediar, să
repare sau să înlocuiască grupul de măsurare avariat, în conformitate cu Legea
Aplicabilă;
11.1.3. Să primească toate datele pertinente privind consumul, în mod nediscriminatoriu, din
perspectiva costurilor de furnizare a respectivelor date;
11.1.4. Să solicite operatorului de transport/distribuție, direct sau prin intermediul Furnizorului,
să permită reprezentantului Clientului accesul la grupurile de măsurare;
11.1.5. Să denunțe unilateral prezentul Contract în scopul schimbării furnizorului său de energie
electrică, acordând furnizorului termenul legal de preaviz; la data semnării prezentului
Contract, termenul de preaviz este de 21 de zile;
11.1.6. Să instaleze propriile grupuri de măsurare, care vor fi folosite pentru facturarea energiei
electrice numai în cazul funcționării defectuoase a grupului de măsurare instalat de
operatorul de transport/distribuție, în măsura în care acesta îndeplinește cerințele
specifice ale Legii Aplicabile; și
11.1.7. Sa primeasca despagubiri pentru daune materiale produse ca urmare a nerespectarii de
catre operatorul de distributie a indicatorilor de performanta privind continuitatea
alimentarii cu energie electrica si calitatea tehnica a energiei electrice distribuite,
stabiliti in Standardul de performanta, precum si ca urmare a intreruperilor datorate
unor erori in operarea retelelor electrice ale OD-ului. Despagubirile solicitate de catre
Client se calculeaza la nivelul prejudiciului suferit si se platesc de catre Furnizor in baza
prezentului contract urmand a fi recuperate de acesta de la OD in baza contractului de
retea, daca in urma investigatiei efectuate de catre OD si Furnizor se constata existenta
reala a prejudiciului si culpa operatorului de distributie;
11.1.8. Orice alte drepturi prevăzute în prezentul Contract sau Legea Aplicabilă.
11.2. Clientul are următoarele obligații:

11.2.1. Să achite facturile emise de Furnizor în conformitate cu prezentul Contract și Legea
Aplicabilă;
11.2.2. Să mențină o stare tehnică adecvată a instalației electrice proprii în conformitate cu Legea
Aplicabilă;
11.2.3. Să respecte comenzile dispecerului energetic conform Legii Aplicabile, prezentului
Contract și contractului de transport/distribuție;
11.2.4. Să nu modifice valorile parametrilor de protecție și reglaj stabiliți cu operatorul de
transport/distribuție;
11.2.5. Să permită accesul operatorului de transport/distribuție la sediul Clientului la grupurile
de măsurare pentru a verifica instalația Clientului și parametrii de măsurare;
11.2.6. Să evite supracompensarea energiei electrice reactive;
11.2.7. Să notifice Furnizorul în termen de 30 de zile cu privire la orice modificare a
componentelor avute în vedere la încheierea Contractului;
11.2.8. Să respecte prevederile prezentului Contract, ale contractelor de transport/distribuție
încheiate de Furnizor, inclusiv anexele la acesta;
11.2.9. Să achite daune pentru prejudiciile cauzate

Furnizorului sau operatorului de

transport/distribuție, în conformitate cu Legea Aplicabilă și prezentul Contract;
11.2.10. La cererea Furnizorului, să stabilească garanții în cazul unor acțiuni cu scopul de a
denatura grupurile de măsurare sau de a consuma energie electrică prin ocolirea
echipamentelor de măsurare, constatate conform Legii Aplicabile, sau daca există motive
pentru deconectarea Clientului ca urmare a neplății serviciului de furnizare și
transport/distribuție;
11.2.11. Să respecte reglementările ANRE referitoare la funcționarea în siguranță a sistemului
energetic național;
11.2.12. Să nu modifice grupurile de măsurare a energiei electrice sau alte instalații ale
operatorului de transport/distribuție, si să nu limiteze accesul Furnizorului sau
operatorului de transport/distribuție la acestea;
11.2.13. Să informeze Furnizorul și operatorul de transport/distribuție cu privire la orice
funcționare defectuoasă a dispozitivului de măsurare;
11.2.14. La cererea Furnizorului, să permită accesul operatorului de transport/distribuție relevant
în spațiul său pentru a efectua orice acțiuni la instalațiile Clientului în scopul
deconectării Clientului pentru neplata facturilor datorate, în cazul prevăzut la clauza 9.2
de mai sus;
11.2.15. În cazul în care Clientul este exceptat sau scutit de la obligația de plată a accizelor
conform Legii Aplicabile, să ofere Furnizorului (i) documentele care atestă respectiva

exceptare sau scutire, de ex. o copie a notificării depuse la autoritatea vamală
teritorială, autorizația consumatorului final și/sau orice alte documente necesare a fi
obținute conform Legii Aplicabile de consumatorii de produse energetice pentru a
beneficia de respectiva exceptare sau scutire; și (ii) în termen de [5] Zile Lucrătoare de
la sfârșitul fiecărei Luni de Livrare, o declarație pe proprie răspundere substanțial în
forma atașată ca Anexa 5 la prezentul Contract, prin care să menționeze destinația
energiei electrice furnizate conform prezentului Contract. În cazul în care Clientul nu
furnizează documentele prevăzute la punctul (i) până la data emiterii facturii și/sau
declarația pe proprie răspundere conform punctului (ii) în termenul menționat,
Furnizorul va aplica accize la întreaga cantitate de energie electrică măsurată pentru
luna respectivă;
11.2.16. Să suporte toate consecințele ce îi afectează pe subconsumatori, rezultând din limitarea
sau încetarea livrării de energie electrică ca urmare a nerespectării prevederilor
prezentului Contract; și
11.2.17. Orice alte obligații prevăzute în prezentul Contract sau Legea Aplicabilă.

12. Garanții
[INAPLICABIL]
13. Declarații și garanții
13.1. Părțile declară și garantează reciproc prin prezentul Contract că cele de mai jos sunt și vor
continua să fie reale, exacte și corecte pe întreaga durată a Contractului:
13.1.1. Este o societate legal organizată, funcționând în mod valabil și care prezintă bonitate în
conformitate cu legile din jurisdicția în care este organizată;
13.1.2. Încheierea, predarea și executarea de către aceasta a prezentului Contract intră în sfera
competențelor sale, a fost legal autorizată și nu contravine niciunei prevederi din Legea
Aplicabilă sau documentele constitutive;
13.1.3. Prezentul Contract constituie obligația sa valabilă și angajantă, care poate fi executată
împotriva sa în conformitate cu termenii prezentului Contract;
13.1.4. Nu este parte la și nici nu are cunoștință despre niciun contract, înțelegere sau acord care
poate invalida, împiedica, limita sau afecta în mod negativ caracterul executoriu al
prezentului Contract sau executarea de către aceasta a prezentului Contract;
13.1.5. Nu a încetat sau suspendat plata datoriilor sale, nu se află în incapacitate de plată a
datoriilor sale și nu s-a supraîndatorat în alt fel;

13.1.6. Potrivit informațiilor sale, nu au fost inițiate împotriva sa niciun fel de proceduri de
dizolvare, insolvență sau faliment;
13.1.7. Deține toate autorizațiile și licențele necesare și respectă toate cerințele impuse de Legea
Aplicabilă pentru efectuarea tranzacțiilor avute în vedere prin prezentul Contract;
13.1.8. Deține toate informațiile și datele pe care le consideră necesare în legătură cu obligațiile
asumate prin prezentul Contract, inclusiv prevederile legale cu privire la prestațiile
rezultate din prezentul Contract, care au fost considerate satisfăcătoare pentru
încheierea prezentului Contract;
13.1.9. Își asumă riscul de eroare în legătură cu informațiile și datele suplimentare pe care nu lea investigat sau solicitat de la cealaltă Parte;
13.1.10. A încheiat prezentul Contract din proprie voință;
13.1.11. Deține experiența și cunoștințele necesare pentru a încheia prezentul Contract;
13.1.12. Prezentul Contract a fost încheiat în cursul normal al activității, partea care declară
nefiind în dificultate;
13.1.13. Își exprimă acordul liber și ferm cu privire la încheierea prezentului Contract, cu intenția
de a-și asuma toate drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul Contract, și de a
respecta cu strictețe toate prevederile acestuia;
13.1.14. Prin încheierea prezentului Contract, confirmă că a înțeles și acceptă fiecare și toate
prevederile acestuia, pe care le consideră echitabile; și
13.1.15. A participat în mod egal la redactarea prezentului Contract și a avut posibilitatea de a
negocia fiecare și toate prevederile acestuia.
13.1.16. Părțile înțeleg și confirmă că, dacă Axpo nu se obligă altfel în mod expres printr-un act
separat, în cadrul prezentului Contract Axpo acționează exclusiv în calitate de
împuternicit al Furnizorului și nu și-a asumat nicio obligație față de Client, iar Clientul
se obligă prin prezentul Contract să nu îl țină răspunzător pe Axpo pentru orice pretenții
care ar putea fi ridicate în baza acestui Contract.

14. Încetare
14.1. Prezentul Contract poate înceta după cum urmează:
14.1.1. cu acordul reciproc scris al Părților;
14.1.2. la expirarea fiecărei perioade de livrare de _________ luni, dacă Părțile nu au convenit
asupra Prețului de Cumpărare pentru perioada ulterioară conform termenilor și
condițiilor stabilite la clauza 3.3 si 3.4 de mai sus;
14.1.3. în mod unilateral la inițiativa Furnizorului, prin transmiterea către Client a unei notificări
de reziliere unilaterală în următoarele cazuri:

a)

Clientul nu își respectă obligațiile de plată ce rezultă din prezentul Contract pentru
o perioadă care depășește 25 zile de la data la care acestea devin scadente;

b)

Clientul nu prezintă Garanțiile în forma prevăzută în prezentul Contract la data
prevăzută în prezentul Contract; sau

c)

Dreptul de proprietate sau dreptul de utilizare al Clientului cu privire la
Locul/Locuri de Consum a încetat.

În aceste cazuri, încetarea va produce efecte la expirarea a 15 zile de la transmiterea de
către Furnizor a notificării de încetare.
14.1.4. în mod unilateral la inițiativa Clientului, prin transmiterea către Furnizor a unei notificări
de reziliere unilaterală, în următoarele cazuri:
a)

licența Furnizorului face obiectul procedurii de suspendare sau retragere; sau

b)

Contractul nu respectă prevederile legale aplicabile acestui tip de contract;

În aceste cazuri, rezilierea produce efecte la expirarea unui termen de 15 zile de la
transmiterea de către Client a notificării de reziliere, dacă încălcarea n-a fost remediată
în cadrul termenului respectiv, iar neremedierea încălcării nu este cauzată de Client.
14.1.5. în mod unilateral la inițiativa Clientului, prin transmiterea către Furnizor a unei notificări
de denunțare unilaterală, dacă Clientul intenționează să schimbe furnizorul de energie
electrică, caz în care denunțarea produce efecte la expirarea termenului legal de preaviz
prevăzut pentru schimbarea furnizorului (în prezent respectivul termen este de 21 de
zile) de la transmiterea de către Client a notificării de denunțare unilaterală.
14.1.6. la inițiativa oricărei Părți, în cazul în care cealaltă Parte își încalcă obligațiile sale conform
prezentului Contract (altele decât obligațiile de plată ale Clientului, caz în care se aplică
art. 14.1.3 de mai sus), prin transmiterea către Partea în culpă a unei notificări de
reziliere unilaterală care va menționa încălcările, remediul așteptat și termenul de
remediere (care nu poate fi mai mic de 30 de zile). Rezilierea va produce efecte la
expirarea respectivului termen dacă încălcarea nu a fost remediată conform notificării
de reziliere;
14.1.7. în mod automat, fără alte formalități sau intervenția instanței, în următoarele cazuri:
a) încetarea, indiferent de motiv, a contractelor de transport/distribuție care susțin
executarea prezentului Contract; în acest caz încetarea Contractului va produce
efecte la data încetării contractelor de transport/distribuție, iar Furnizorul va informa
Clientul în acest sens; sau
b) Clientul este declarat vinovat de sustragere de energie electrică printr-o hotărâre
judecătoreasca definitivă; în acest caz încetarea produce efecte la data la care
hotărârea judecătoreasca devine definitivă.

14.1.8. In situatia in care pe parcursul derularii contractului clientul acceseaza facilitatea de
exceptare de la plata certificatelor verzi, conform legislatiei in vigoare la momentul
respectiv, partile inteleg ca aceasta este o modificare majora a circumstantelor
contractuale si ca este necesara o renegociere a pretului, fara ca aceasta sa introduca
obligativitati in sensul articolului 13.1.9.
14.1.9. Pe intreaga perioada de derulare a contractului Furnizorul garanteaza Clientului Pretul de
Cumparare definit in art. 7.2. In cazul in care, pe intreaga perioada de derulare a
contractului, Furnizorul notifica renegocierea anticipata a Pretului de Cumparare definit
in art. 7.2 si prevazut in Anexa 3 la Contract, Clientul are dreptul sa refuze continuarea
relatiilor contractuale si sa solicite schimbarea furnizorului, fara a fi obligat sa respecte
termenul de 21 zile. Renegocierea anticipata presupune aplicarea unui nou Pret de
Cumparare inainte de terminarea perioadei de livrare stabilita conform art. 3.1.
Totodata, Clientul are dreptul de a emite o factura si de a solicita Furnizorului plata
sumei rezultate din diferenta de pret intre Pretul de Cumparare initial si cel obtinut de
la noul furnizor, diferenta fiind aplicata doar pentru cantitatea masurata in primele 45
zile de la rezilierea prezentului Contract. Cantitatea va fi calculata conform datelor
masurate si confirmate de catre Operatorul de Distributie.
14.2. În termen de maximum 6 săptămâni de la încetarea Contractului, indiferent de motivul încetării,
Furnizorul va transmite Clientului factura cu sumele finale (dacă Clientul nu refuză accesul la
grupurile de măsurare, caz în care factura va include estimarea ultimului consum), cu excepția
costurilor aferente certificatelor verzi, care vor fi achitate ulterior conform Legii Aplicabile.
Clientul are obligația de a plăti respectiva factură până la data scadenței stabilită conform
prevederilor prezentului Contract.

15. Despăgubire
15.1. Fiecare Parte convine să transmită imediat celeilalte Părți o notificare scrisă cu privire la orice
eveniment pe care îl cunoaște care poate să îi acorde Părții respective dreptul la despăgubiri
privind orice daune provocate de cealaltă Parte, în temeiul prezentului Contract („Notificarea de
Despăgubire”).
15.2. Dacă Partea care primește orice astfel de Notificare de Despăgubire („Partea Notificată”)
contestă Notificarea de Despăgubire, Părțile vor încerca să soluționeze această disputa pe cale
amiabilă, iar dacă nu s-a ajuns la niciun acord în termen de 30 Zile Lucrătoare de la Notificarea
de Despăgubire, aceasta poate fi deferită instanței în conformitate cu clauza 21 de mai jos.
15.3. Oricare Parte va avea dreptul să recupereze de la cealaltă Parte doar daunele efectiv suferite
(damnum emergens) și nu va avea dreptul să recupereze niciun beneficiu de care Partea care nu
se află în culpă ar fi privată (lucrum cessans) sau pierderea unei șanse de a obține beneficii.
15.4. Părțile se obligă să acționeze cu bună credință și să depună toate eforturile rezonabile pentru
limitarea oricăror daune ce decurg din prezentul Contract.

15.5. În cazul în care prevederile contractelor de transport/distribuție sunt încălcate ca urmare a
acțiunilor Clientului, acesta din urmă va suporta toate consecințele care rezultă din această
încălcare, inclusiv, însă fără a se limita la, întreruperea furnizării. În acest caz, Furnizorul nu va
avea nicio răspundere față de Client în temeiul prezentului Contract.

16. Limitarea răspunderii
16.1. Dacă prezentul Contract nu prevede altfel, răspunderea maximă cumulată a Furnizorului cu privire
la toate pretențiile în baza oricăror declarații și garanții și cu privire la toate pretențiile legate de
îndeplinirea obligațiilor va fi limitată la o sumă egală cu _________ RON.

17. Clauza de impreviziune
17.1. În sensul prezentei clauze, „impreviziune” înseamnă:
(1)

adoptarea sau intrarea în vigoare a oricăror noi reglementări de introducere a unor principii
noi, de modificare sau abrogare a oricăror reglementări existente, inclusiv norme tehnice,
sau

(2)

emiterea de către autoritățile competente a unor acte administrative individuale,
care determină o modificare substanțială a echilibrului contractual și economic al
Contractului avut în vedere de Părți la data încheierii acestuia sau

(3)

orice modificări care apar pe piața de energie română și/sau europeană și/sau producerea
oricărui/oricăror alt(e) eveniment(e) neprevăzut(e), având o durată mai mare de 2 (două)
luni consecutive și care determină o majorare a prețului la energie electrică pe OPCOM [LE,
NC, OTC], cu peste 25%.

17.2. Dacă în urma încheierii Contractului intervine un caz de impreviziune, Partea afectată de cazul de
impreviziune relevant are obligația de a notifica cealaltă Parte în acest sens în termen de 5 zile
de la apariția cazului respectiv. Părțile vor purta negocieri cu bună credință în scopul modificării
prevederilor prezentului Contract, prin încheierea de acte adiționale, pentru a restabili echilibrul
contractual și economic al Contractului de la data semnării acestuia, incluzând recuperarea
integrală de către Furnizor a tuturor costurilor suplimentare ocazionate de achiziția de energie
electrică.
17.3. Dacă Părțile nu ajung la un acord asupra modificării Contractului conform art. 17.2 în termen
maxim de [90] de zile, oricare Parte poate solicita o decizie a expertului în conformitate cu
Regulile de Efectuare a Expertizei ale Camerei Internaționale de Comerț și Centrului Internațional
pentru Expertiză („Regulile privind Experții”), emisă de un expert care (i) a dovedit că deține
cunoștințe aprofundate și experiență în sectorul energetic european, (ii) vorbește fluent limba
engleză și (iii) este independent (conform Regulilor privind Experții) nu numai față de Părți, ci și
față de Afiliații Părților.

17.4. Părțile vor pune la dispoziția expertului toate datele și informațiile solicitate în termen de [2] Zile
Lucrătoare de la solicitarea relevantă. Soluția expertului va fi emisă în termen de [20] de zile de
la numirea sa și va fi definitivă și obligatorie cu privire la Părți.
17.5. Costurile aferente expertizei vor fi suportate de Partea căzută în pretenții.
17.6. Părțile își asumă riscul cu privire la orice circumstanțe, altele decât cele prevăzute în mod expres
în clauza 17.1 de mai sus, care pot apărea ulterior încheierii prezentului Contract, înțelegându-se
că nicio ajustare a Contractului nu va fi permisă în legătură cu alte situații.

18. Cesiune
18.1. Părțile nu pot cesiona sau transfera în alt fel drepturile și obligațiile care le revin în baza
prezentului Contract fără acordul prealabil scris al celeilalte Părți.

In caz de modificare a

structurii actuale a Furnizorului, acesta se obliga sa transfere prezentul contract asa cum este el
cu toate clauzele contractuale la noul Furnizor, licentiat ANRE, rezultat ca urmare a acestei
reorganizari.
18.2. Prin derogare de la clauza 18.1 de mai sus, Clientul este informat prin prezentul Contract și
convine expres și irevocabil că pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor de plată ale Furnizorului
față de Axpo, Furnizorul s-a obligat să încheie în favoarea Axpo, în termen de maxim 5 (cinci) zile
de la data semnării prezentului Contract, un Contract de Cesiune de creanțe cu titlu de garanție;
pe baza Contractului respectiv, în eventualitatea în care Furnizorul încalcă oricare dintre
obligațiile sale față de Axpo, aceasta din urmă va fi îndreptățită să solicite Clientului să efectueze
plățile creanțelor ce rezultă din prezentul Contract direct către Axpo, noul său creditor; în lumina
celor menționate mai sus, Clientul acceptă anticipat în mod expres cesiunea creanțelor către Axpo,
urmând ca cesiunea să intre în vigoare și Clientul să fie obligat să efectueze orice plăți în baza
acestui Contract către Axpo, în calitate de nou creditor, începând cu data la care este notificat
de Axpo, conform prevederilor legale aplicabile, că Furnizorul și-a încălcat obligațiile de plată.
18.3. Tot prin derogare de la clauza 18.1 de mai sus, Furnizorul poate cesiona în mod liber drepturile și
obligațiile sale în baza Contractului în favoarea unui Afiliat fără a fi necesar acordul Clientului.
Cesiunea va intra în vigoare începând cu data primirii de către Client a notificării Furnizorului cu
privire la respectiva cesiune, împreună cu documentele care atestă că cesionarul este un Afiliat al
Furnizorului.
18.4. În plus, prin derogare de la clauza 18.1, Clientul convine anticipat, expres și irevocabil prin
prezentul Contract că Furnizorul are dreptul de a fi substituit în poziția sa contractuală de către
Axpo („Cesiune de contract”); în această situație, cesiunea Contractului de la Furnizor către Axpo
(care deține, de asemenea, o licență valabilă de furnizare a energiei electrice) va intra în vigoare
și va produce efecte începând din momentul în care Clientul este notificat de către Axpo cu privire
la cesiune, respectând în același timp termenii necesari pentru îndeplinirea Procedurii de
schimbare a furnizorului.

19. Confidențialitate
19.1. Fiecare Parte va trata drept confidențiale toate informațiile obținute de la cealaltă Parte ca
urmarea a încheierii sau executării prezentului Contract („Informațiile Confidențiale”).
19.2. Fără acordul prealabil scris al celeilalte Părți (acord care va fi obținut atât pentru forma, cât și
pentru conținutul Informațiilor Confidențiale planificate a fi dezvăluite și care nu va fi refuzat sau
întârziat în mod nejustificat), Părțile:
19.2.1. nu vor dezvălui nicio Informație Confidențială niciunei alte persoane, cu excepția
Reprezentanților săi, care au nevoie să cunoască aceste informații pentru a îndeplini
atribuțiile ce le revin. Părțile vor asigura ca orice Reprezentant căruia îi sunt dezvăluite
respectivele Informații Confidențiale se conformeaza restricțiilor prevăzute de prezenta
clauza 19 ca și când această persoană ar fi parte la prezentul Contract; și
19.2.2. nu vor folosi respectivele Informații Confidențiale în alt scop decât pentru îndeplinirea
obligațiilor și/sau exercitarea drepturilor ce le revin în baza prezentului Contract.
19.3. Fără a aduce atingere prevederilor clauzei 19.2 de mai sus, oricare Parte poate dezvălui
respectivele Informații Confidențiale:
19.3.1. dacă și în măsura în care legea oricărei jurisdicții relevante căreia i se supune Partea
respectivă impune acest lucru;
19.3.2. dacă și în măsura în care se solicită acest lucru, în limitele competenței lor, de către
oricare bursă de valori sau organism de reglementare sau guvernamental căreia/căruia
Partea i se supune, oriunde ar fi situat(ă) aceasta/acesta;
19.3.3. dacă și în măsura în care se solicită acest lucru în scopul oricărui litigiu conform clauzei 21
din prezentul Contract; sau
19.3.4. dacă și în măsura în care informațiile au devenit publice altfel decât din culpa Părții
respective.
19.4. În cazul în care prezentul Contract încetează, obligația de confidențialitate va continua să producă
efecte pentru o perioadă de 3 ani de la data încetării.

20. Forța majoră
20.1. Forța majoră reprezintă orice eveniment neprevăzut, insurmontabil și independent de voința
Părților, care apare ulterior semnării prezentului Contract și face imposibilă executarea integrală
sau parțială de către Partea afectată a obligațiilor ce îi revin conform prezentului Contract. În
sensul prezentei clauze, forța majoră va include, dar fără a se limita la, război, revoluție,
cutremur, inundație, decizii ale operatorilor de sisteme de transport/distribuție relevanți, care
afectează în mod negativ sistemul, precum și orice alt eveniment atestat ca atare de Camera de
Comerț și Industrie a României sau de orice altă autoritate competentă („Cazuri de Forță
Majoră”).

20.2. Forța majoră invocată de orice producător/comerciant/furnizor de energie electrică cu care
Furnizorul are o relație contractuală reprezintă un caz de forță majoră aplicabil acestuia. În acest
caz, dovada producerii evenimentului respectiv va fi notificarea transmisă în acest sens
Furnizorului de către partenerul contractual relevant.
20.3. Părțile nu vor fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor care le revin în baza prezentului
Contract în măsura în care această neîndeplinire este cauzată de un Caz de Forță Majoră sau Caz
Fortuit, cu condiția ca Partea afectată să își fi respectat obligațiile asumate prin prezentul
Contract în legătură cu respectivele evenimente.
20.4. Partea afectată de Cazul de Forță Majoră sau de Cazul Fortuit va depune toate eforturile
rezonabile pentru a atenua consecințele acestuia. Partea respectivă va notifica cealaltă Parte cu
privire la Cazul de Forță Majoră sau Cazul Fortuit cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen
de maxim 48 de ore de la producerea acestuia și, după caz, va furniza celeilalte Părți și certificatul
constatator al Cazului de Forță Majoră cât mai curând posibil. Partea respectivă trebuie să notifice
cealaltă Parte și cu privire la încetarea Cazului de Forță Majoră sau a Cazului Fortuit în termen de
48 de ore de la încetarea acestuia.
20.5. În cazul în care un Caz de Forță Majoră necesită suspendarea prezentului Contract pe o perioadă
mai mare de [30 de zile], Părțile se vor reuni în termen de maxim [3 zile] de la expirarea acestui
termen, pentru a conveni asupra manierei în care Contractul va fi executat ulterior sau asupra
încetării acestuia, fără ca Părțile să aibă dreptul să pretindă despăgubiri pentru această reziliere.

21. Legea Aplicabilă și soluționarea litigiilor
21.1. Prezentul Contract va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legile din România.
21.2. Fără a aduce atingere dreptului Clientului de a-și soluționa reclamațiile în conformitate cu
procedura Furnizorului pentru soluționarea reclamațiilor emisă în temeiul Legii Aplicabile și/sau
de a înainta disputele către ANRE spre soluționare, Părțile vor depune toate eforturile rezonabile,
cu bună credință, pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din sau în legătură
cu prezentul Contract, inclusiv cu privire la încheierea, executarea sau încetarea acestuia.
21.3. Dacă Părțile nu ajung la o soluționare amiabilă a disputei respective în termen de 30 Zile
Lucrătoare de la data notificării disputei de către oricare dintre Părți, aceasta va fi soluționată
exclusiv și definitiv de către instanțele de drept comun de la sediul Furnizorului.
21.4. Litigiile care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila se pot adresa spre solutionare instantei
judecatoresti de la sediul Furnizorului sau ANRE, in vederea declansarii procesului de solutionare
la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea si functionarea
comisiei pentru solutionarea disputelor pe piata angro si cu amanuntul aparute intre participantii
la piata de energie electrica si gaze naturale in vigoare, aprobat prin Ord.ANRE nr.61/2013.

22. Prevederi diverse
22.1. Nulitate parțială
22.1.1. Dacă, în orice moment, oricare prevedere a prezentului Contract este sau devine
nevalabilă, nelegală sau inaplicabilă în orice privință, atunci prevederea respectivă va fi
tratată separat față de restul prevederilor, iar valabilitatea, legalitatea sau
aplicabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată sau prejudiciată în niciun fel.
22.1.2. Dacă clauza sau prevederea nevalabilă, nelegală sau inaplicabilă poate fi modificată în
mod rezonabil pentru a deveni valabilă, legală sau aplicabilă, atunci această clauză sau
prevedere nevalabilă, nelegală sau inaplicabilă va fi modificată în măsura minimă
necesară pentru a deveni valabilă, legală sau aplicabilă. Dacă separarea sau modificarea
oricărei asemenea părți a prezentului Contract afectează oricare alte drepturi și/sau
obligații ale Părților, Părțile vor depune eforturi rezonabile pentru a înlocui orice clauză
sau prevedere nevalabilă, nelegală sau inaplicabilă cu o clauză sau prevedere valabilă,
legală sau aplicabilă care reflectă cel mai bine intenția inițială a Părților.
22.2. Integralitatea Contractului
22.2.1. Prezentul Contract constituie întregul acord al Părților cu privire la obiectul acestuia și
prevalează asupra tuturor acordurilor și înțelegerilor anterioare dintre Părți, atât scrise,
cât și verbale. Nu există aspecte în legătură cu care Părțile să fi amânat negocierile
pentru o dată ulterioară datei încheierii prezentului Contract.
22.2.2. Părțile declară că au negociat toate prevederile prezentului Contract. Prin urmare,
prezentul Contract va fi interpretat ca fiind redactat în comun de toate Părțile și nicio
prezumție sau sarcină a probei nu va rezulta în favoarea sau în defavoarea oricărei Părți
în virtutea faptului că aceasta ar fi autoarea oricărei prevederi a prezentului Contract.
22.3. Renunțare
22.3.1. Orice prevedere sau condiție din prezentul Contract poate face obiectul renunțării în orice
moment de către Partea îndreptățită să beneficieze de aceasta, însă nicio astfel de
renunțare nu va produce efecte decât dacă are loc în baza unui act scris semnat în mod
legal de către sau în numele Părții care renunță la respectiva prevedere sau condiție.
Nicio renunțare de către oricare Parte la orice prevedere sau condiție din prezentul
Contract, cu una sau mai multe ocazii, nu va fi considerată sau interpretată ca o
renunțare la respectiva prevedere sau condiție sau la orice altă prevedere sau condiție
din prezentul Contract cu orice altă ocazie viitoare.
22.4. Modificare
22.4.1. Prezentul Contract poate fi amendat, completat sau modificat doar printr-un act scris
semnat corespunzător de către sau în numele fiecărei Părți la prezentul Contract.
22.5. Acord

22.5.1. Fiecare Parte își exprimă acordul liber și ferm de a încheia prezentul Contract, cu intenția
de a-și asuma toate drepturile și obligațiile prevăzute în acesta și de a îndeplini în mod
corespunzător toate prevederile acestuia. Prin încheierea prezentului Contract, fiecare
Parte confirmă că înțelege și acceptă toate prevederile acestuia, pe care le consideră a
fi echitabile.

22.6. Notificări
22.6.1. Toate notificările, solicitările de informații, cererile, reclamațiile și alte comunicări în
baza prezentului Contract vor fi efectuate în scris și transmise la datele de contact ale
Părților menționate mai jos sau la datele de contact notificate de Părți pe întreaga durată
a executării a prezentului Contract.

Pentru Furnizor:
Adresă de corespondenta: La sediul Axpo din Popa Savu 79-81, Bucuresti, Sector 1
Fax: +40 21 230 33 35
E-mail: office.ro@axpo.com
Persoană/persoane de contact: Renata Soare si Radu Rat
Adresă de internet: https://www.axpo.com/ro/ro/despre-noi.htmle noi | Axpo
Pentru Client:
Adresă:
Fax:
E-mail:
Persoană/persoane de contact:
22.6.2. Orice notificare transmisă astfel va fi considerată a fi primită:
a)

dacă a fost livrată personal, în momentul livrării;

b)

dacă a fost trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la semnarea
confirmării;

c)

dacă a fost trimisă prin fax, la finalizarea cu succes a transmiterii acestuia, conform
raportului pozitiv de transmisie; și

d)

dacă a fost trimisă prin e-mail, la transmiterea confirmării de primire trimise automat
prin programele de e-mail ale destinatarului,

cu condiția ca, în toate cazurile, transmiterea comunicării să se facă între orele 09:00 și
17:00 într-o Zi Lucrătoare. În caz contrar, notificarea va fi considerată comunicată la ora
09:00 în Ziua Lucrătoare următoare.
22.7. Exemplare
22.7.1. Prezentul Contract poate fi semnat în orice număr de exemplare, fiecare dintre acestea
fiind considerat original, toate exemplarele formând unul și același act juridic.

22.8. Anexe
22.8.1. Următoarele anexe constituie parte integrantă a prezentului Contract:
(i)

Anexa 1 – Definiții și interpretare;

(ii) Anexa 2 – Puncte de Livrare și Volume;
(iii) Anexa 3 – Prețul de Cumpărare;
(iv) Anexa 4 – Regularizarea costurilor aferente Certificatelor Verzi;
(v)

Anexa 5 – Declarația pe proprie răspundere a Clientului.

Prezentul Contract a fost încheiat în 2 exemplare, 1 pentru fiecare Parte, în Bucuresti, la data
menţionată la începutul prezentului Contract.

Pentru și în numele
S.C. AXPO Energy Romania S.A

Pentru și în numele

ANEXA 1.
1.

DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

Definiții

„Afiliat”

înseamnă, cu trimitere la o persoană, oricare altă persoană care, direct
sau indirect, prin unul sau mai mulți intermediari, controlează sau este
controlată de prima persoană; se va considera că o persoană controlează
o altă persoană dacă aceasta deține, direct sau indirect, fie prin drepturi
de vot, prin contract sau în alt fel, competența de a decide sau controla
acțiunile conducerii și politicile acestei alte persoane.

„Contract”

înseamnă prezentul contract de furnizare a energiei electrice, inclusiv
toate Anexele la acesta, după cum pot fi modificate sau completate
acestea periodic.

„ANRE”

înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
sau orice organism succesor.

„Legea Aplicabilă”

înseamnă orice lege, ordonanță, ordonanță de urgență, decizie adoptată
de Parlamentul României sau, după caz, de Guvernul României, orice
ordine, decizii, norme, reglementări sau aprobări emise sau avizate de
ANRE, orice reglementări sau proceduri ale operatorilor piețelor de
energie electrică, precum și orice alte acte juridice emise de autoritățile
publice, care sunt relevante pentru executarea Contractului.

„Zi Lucrătoare”

înseamnă orice zi în care băncile din București, România sunt deschise
pentru activități comerciale.

„Client”

are înțelesul atribuit acestuia în Preambulul prezentului Contract.

„Informații
Confidențiale”

are înțelesul atribuit acestuia în clauza 19.1 din prezentul Contract.

„Loc(uri) de Consum”

are înțelesul atribuit acestuia în clauza 4.3.1 din prezentul Contract.

„Luna de Livrare”

înseamnă o lună calendaristică.

„Punct(e) de Livrare”

are înțelesul atribuit acestuia în clauza 4.3.1 din prezentul Contract.

„Cazuri de Forță
Majoră”

are înțelesul atribuit acestuia în clauza 20.1 din prezentul Contract.

„Garanție”/„Garanții”

are înțelesul atribuit acestuia în clauza 12 din prezentul Contract.

„Sumă Facturată”

are înțelesul atribuit acestuia în clauza 8.1 din prezentul Contract.

„Volume”

are înțelesul atribuit acestuia în clauza 4.1.1 din prezentul Contract.

„Notificare de
Despăgubire”

are înțelesul atribuit acestuia în clauza 15.1 din prezentul Contract.

„Parte Notificată”

are înțelesul atribuit acestuia în clauza 15.2 din prezentul Contract.

„Sumă Datorată”

are înțelesul atribuit acestuia în clauza 9.1 din prezentul Contract.

„Parte” / „Părți”

are înțelesul atribuit acestuia în partea introductivă a prezentului
Contract.

„Preț de Cumpărare”

are înțelesul atribuit acestuia în clauza 7.1 din prezentul Contract.

„Reprezentanți”

înseamnă oricare dintre administratorii, directorii, salariații,
asociații/acționarii, partenerii, afiliații sau consultanții profesionali ai
oricărei Părți, inclusiv, însă fără a se limita la, consultanții financiari,
juridici și tehnici.

„Furnizor”

are înțelesul atribuit acestuia în Preambulul prezentului Contract.

„Contul Bancar al
Furnizorului”

înseamnă contul bancar având IBAN RO43 RZBR 0000 0600 1897 9609
deschis de Furnizor Raiffeisen Bank BIC RZBRROBU.

2.

Interpretare

2.1.

Cu excepția cazului în care prezentul Contract prevede altfel, următoarele reguli de interpretare
se vor aplica prezentului Contract:
2.1.1. cuvintele la forma de singular includ forma de plural și viceversa, iar trimiterile la o
persoană includ succesorii și cesionarii permiși ai acesteia;
2.1.2. referirile la un gen vor include si celelalte genuri;
2.1.3. expresiile „din prezentul Contract”, „prin prezentul Contract”, „la prezentul Contract”,
„al prezentului Contract” și alte expresii similare se referă la prezentul Contract în
integralitatea sa, și nu la o anumită subdiviziune a prezentului Contract;
2.1.4. o trimitere la o anumită clauză sau anexă reprezintă o trimitere la o anumită clauză sau
anexă a prezentului Contract. O trimitere la orice acord, contract, act juridic sau alt
document va include orice amendament, reformulare sau altă modificare adusă acestuia;
2.1.5. titlurile au doar rol orientativ și nu vor fi considerate a modifica sau afecta nicio prevedere
a prezentului Contract;
2.1.6. în orice moment în care prezentul Contract se referă la un număr de zile, acest număr se
va referi la zile calendaristice, excepție făcând cazul în care se specifică faptul că
acestea sunt Zile Lucrătoare; și
2.1.7. termenii „include” sau „inclusiv” vor fi interpretați fără limitare.

ANEXA 2.

PUNCTE DE LIVRARE ȘI VOLUME

Loc consum:
Cantitati energie prognozate:

Loc de consum:

Cantitati energie prognozate:

Total
Loc Consum

UM
Mwh

ian
95

feb
95

mar. apr.
95

95

mai

iun.

iul.

90

80

80

aug. sept.
65

80

oct.

nov.

80

80

dec.
65 1,000

ANEXA 3.

PRET DE CUMPARARE

Pretul fix de contract pentru fiecare interval de decontare pentru perioada ____________________ este
de __________si nu include TVA, costul aferent certifivatelor verzi, acciza, pretul energiei reactive,
tariful pentru cogenerare si are urmatoarea structura:
Loc consum - nivel:
Operator Distributie
Pret furnizare

……………
RON/MWh
tarif reglementat de
introducere energie
electrica in retea -TG

Cost transport

………..

1.3

tarif reglementat de
extragere energie electrica
din retea - TL

19.22

tarif reglementat pentru
servicii de sistem -SS

10.82

distributie IT
distributie MT
Cost distributie

distributie JT

Total furnizare

……….

Tarif cogenerare de inalta eficienta

25.54

Tarif valoare certificate verzi

64.0659

Tarif acciza

2.61

TVA

19%

Pretul de contract este format din pretul de baza al energiei la care se adauga tarifele reglementate de
transport, sistem si distributie ( in functie de zona punctului de consum), contributie pentru cogenerare
de inalta eficienta, cost certificate verzi, acciza si TVA.
Denuntarea contractului se poate realiza cu o notificare prealabila de minim 21 de zile, in conditiile
prevazute de legislatia in viogare la data transmiterii notificarii. Denuntarea unilaterala a contractului de
catre Client nu implica obligatii financiar penalizatoare de nepreluare a cantitatilor contractate.
Tarifele reglementate in vigoare sunt urmatoarele:

Operator de
distributie

Tarif
introducere
energie
electrica in
retea (TG)

Tarif
extragere
energie
electrica
din retea
(TL)

SDEE Muntenia Nord

1.3

19.22

E-Distributie
Muntenia

E-Distributie Banat

E-Distributie
Dobrogea

Distributie Oltenia

SDEE Transilvania
Sud

SDEE Transilvania
Nord

Delgaz Grid

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

19.22

19.22

19.22

19.22

19.22

19.22

19.22

Tarif
Nivel
servicii de
tensiune
sistem (SS)

10.82

10.82

10.82

10.82

10.82

10.82

10.82

10.82

Tarif
distributie
(TD)

IT

18.72

MT

38.15

JT

127.88

IT

10.41

MT

34.55

JT

112.22

IT

15.51

MT

38.27

JT

107.81

IT

20.17

MT

42.8

JT

135.17

IT

27.27

MT

51.42

JT

127.66

IT

22.23

MT

45.24

JT

111.31

IT

19.23

MT

47.12

JT

107.58

IT

19.9

MT

42.51

JT

129.64

Tarif
Cogenerare

Certificate
verzi

Tarif Acciza Tarif Acciza
client nonclient
casnic
casnic

25.54

64.0659204

2.61

5.23

25.54

64.0659204

2.61

5.23

25.54

64.0659204

2.61

5.23

25.54

64.0659204

2.61

5.23

25.54

64.0659204

2.61

5.23

25.54

64.0659204

2.61

5.23

25.54

64.0659204

2.61

5.23

25.54

64.0659204

2.61

5.23

ANEXA 4.
REGULARIZAREA COSTURILOR AFERENTE
CERTIFICATELOR VERZI
Avand in vedere :
- Dispozitiile Legii 23/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2013 privind
modificarea si completarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei electrice din surse regenerabile, conform carora furnizorii de energie electrica sunt obligati sa
achizitioneze anual un numar de certificate verzi determinat de valoarea anuala a cotei obligatorii si de
cantitatea de energie electrica furnizata consumatorilor finali;
- Ca dispozitiile legale in vigoare instituie obligatia de achizitionare a certificatelor verzi numai in sarcina
furnizorilor pentru energia elelctrica livrata catre consumatorii sai finali;
In factura de energie electrica transmisa consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se factureaza
separat fata de tarifele/preturile pentru energia electrica, precizandu-se temeiul legal, dupa
achizitionarea de catre furnizor a certificatelor verzi corespunzator cotei obligatorii de achizitie. Aceasta
valoare reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate (CV/MWh)
estimate de catre ANRE, cantitatea de energie electrica facturata (MWh) si pretul certificatelor verzi
achizitionate de furnizorul respectiv pe pietele centralizate administrate de operatorul pietei de energie
electrica.
Pana cel tarziu la data de 1 Septembrie a fiecarui an, furnizorii de energie electrica vor regulariza,
valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, in functie de cota anuala stabilita de catre ANRE,
energia electrica furnizata si pretul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de catre furnizor
pentru anul anterior.
Pentru determinarea costului aferent certificatelor verzi se va folosi urmatoarea formula:
CCV = Q*q*Pcv
Unde:
CCV = Costul aferent certificatelor verzi, exprimat in RON
Q = Cantitatea totala de energie consumata in luna de livrare
q = Cota aferenta certificatelor verzi stabilita de ANRE
Pcv = Pretul certificatelor verzi achizitionate de catre furnizor de pe pietele centralizate administrate
de OPCOM
2.Conform cotei finale de achizitie certificate verzi anuntate de ANRE pentru anul 2021, urmeaza a fi
facuta o regularizare pe sumele platite lunar pentru certificatele verzi aferente cantitatii de energie
electrica efectiv consumata dupa cum urmeaza:

a)

In cazul in care sumele platite in cursul unui an sunt mai mari decat suma calculata conform

cotei finale anuntate de ANRE, Furnizorul va restitui suma incasata suplimentar, prin emiterea de facturi
pana cel tarziu la data de 1 Septembrie.
b)

In cazul in care sumele platite in cursul unui an sunt mai mici decat suma calculata conform cotei

finale anuntate de ANRE, Consumatorul va plati diferenta in baza unei facturi de regularizare emise de
Furnizor, prin emiterea de facturi pana cel tarziu la data de 1 Septembrie.
3.

La rezilierea contractului sau in cazul in care contractul isi inceteaza pe drept valabilitatea

inainte de sfarsitul anului calendaristic regularizarea se va face conform precizarilor indicate la punctul
2.
4.

Facturile de regularizare (anuale) aferente achizitionarii certificatelor verzi se achita in termen

de 20 zile de la primirea facturii.
5.

Dacă o factura nu este platita conform termenului stabilit in paragraful precedent, atunci fiecare

parte va plăti o penalizare la suma datorată de 0,01%, pentru fiecare zi de întîrziere calculata incepand
din ziua urmatoare scadentei pana in ziua efectuarii platii (exclusiv).

ANEXA 5.
DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE A
CLIENTULUI
Către:
Departamentul Energie Electrică
Fax:

[021 222 35 08]

Ref.:

Destinația energiei electrice

Subscrisa, [*], o societate [*], legal constituită și organizată în conformitate cu legile din România, cu
sediul in [*], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. [*], cod unic de înregistrare [*], reprezentată
legal de [*], în calitate de [*],
Declară prin prezenta că energia electrică achiziționată de la Furnizor pe baza Contractului de furnizare a
energiei electrice nr. [*], în perioada [*], va fi folosită de societatea noastră pentru următoarele
destinații:
Nr.
crt.

Destinație

Cantitate achiziționată

1.
2.
3.
4. ………

CONSUM TOTAL

*Notă: Prezenta declarație pe proprie răspundere este documentul în baza căruia se vor calcula taxele
corespunzătoare cantităților de energie electrică vândute societății noastre în perioada pentru care sa dat această declarație pe propria răspundere. Taxele vor fi calculate pentru cantitățile susmenționate, în funcție de destinația declarată, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal din
România, aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Valoarea taxelor calculate astfel va fi adăugată la sumele finale din facturile lunare emise de către
Furnizor societății noastre.
[*]
De către S.C. AXPO Energy Romania S.A, în calitate de furnizor.

