DACIA ENERGY SOLUTIONS S.R.L.
Adresa: str. Cazărmii, nr. 11, birou 3, Slatina, jud. Olt
Adresa corespondență: str. Știrbei Vodă, nr. 4, bl. 2, sc.1 parter, ap. 1, sector. 1, București
Email: office@des-ro.eu web: www.des-ro.eu
Cod unic de înregistrare: RO41435690; nr. de înregistrare: J28/880/2019

CONTRACT
de furnizare a energiei electrice,
nr. .... din data .......
1.

PARTILE CONTRACTANTE

DACIA ENERGY SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Slatina, jud. Olt, str. Cazărmii, nr. 11, birouul 3,
telefon: ............ /fax: .........., e-mail office@des-ro.eu , având Cod Unic de Înregistrare 41435690
cu atribut fiscal RO, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J28/880/24,07,2019,
cont de virament ........ , deschis la Unicredit BANK, deţinătoare a Licenţei pentru furnizarea de
energie electrică nr. 2199/20.12.2019, eliberată de A.N.R.E., reprezentată legal prin Dumitru D.
Popescu, Administrator, având Punct unic de contact în Bucuresti, sector ..., str. Știrbei Vodă, nr.
4, bl. 2, sc 1, ap, 1, în calitate de furnizor, denumită în continuare „Furnizorul”, pe de o parte,
Si

Denumire
Adresa Sediu Social
Nr.Reg.Comert.
Banca
e-mail
Reprezentant legal

Adresa De Corespondenta
Adresa Punct de Consum

denumit in continuare „Cumparator” sau „Consumator”
Se incheie prezentul contract de furnizare a energiei electrice (in continuare „Contractul”), dupa
cum urmeaza:
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Conditii generale

2. TERMINOLOGIE
2.1. Termenii, Abrevierile şi Definiţiile utilizate în prezentul
contract sunt conform dispoziţiilor legale in vigoare si sunt
prezentate in Anexa nr.1;
2.2. Consumator declara si semneaza ca este de acord sa
primeasca informatii cu caracter comercial ca urmare a
procesarii datelor sale cu caracter personal oferite in cadru
contractului,pentru marketing produselor si serviciilor Dacia
Energy Solutions SRL, prin orice mijloc de comunicare
DA ☐ NU ☐
2.3
Consumator declara ca este de acord sa primeasca
facturile doar in forma electronica.
DA ☐ NU ☐
3. OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1. Obiectul contractului il constituie, vanzarea de catre
furnizor si cumpararea de catre consumator, a cantitatilor de
energie electrica efectiv consumate, la punctul de delimitare
conform Avizului Tehnic de Racordare .

5.3. Plata componentei de introducere si de extractie din
retea, a serviciilor de sistem, administrare piata angro de
energie electrica, serviciile de distributie, se va face de catre
furnizor catre S.N. TRANSELECTRICA S.A. si operatorul de
distributie. Costul acestor servicii este inclus in pretul de
contract a energiei electrice, prevazut in Anexa nr. 2;
5.4. In cazul in care pe durata executarii contractului,
reglementari in domeniul energiei vor institui noi obligatii de
plata in sarcina consumatorului sau in legatura cu energia
furnizata consumatorului precum si modificarile de pret
rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor art.5.8 si art.5.9,
vor fi notificate consumatorului si vor deveni obligatorii
pentru acesta incepand cu data mentionata in notificare;
5.5. Consumatorul este obligat sa plateasca furnizorului,
contravaloarea energiei electrice tranzactionate, la pretul din
Anexa nr. 2 si in conditiile prevazute in acest contract.
5.6. Citirea grupurilor de masurare se va efectua in primele
zile ale lunii urmatoare lunii de consum, consumatorul fiind
obligat sa asigure prezenta delegatului imputernicit pentru
semnarea procesului-verbal de citire si sa permita accesul
reprezentantului/reprezentatilor
furnizorului
si/sau
distribuitorului. In cazul absentei delegatului consumatorului,
se va incheia procesul-verbal de citire de catre
reprezentantul/reprezentatii prezent/prezenti, consemnanduse absenta reprezentantului consumatorului;
5.7. Furnizorul va comunica operatorului pietei de energie
electrica, OPCOM, datele necesare, conform procedurilor
aplicabile, pe toata durata contractului;
5.8. Ori de cate ori furnizorul zonal de ultima instanta va
majora pretul energiei electrice, procentul majorarii
respective se va aplica automat si pretului de contract;
5.9. Incepand cu al doilea an de contract, Pretul de
contract va fi indexat la inceputul
fiecarui an conform
Indicelui Preturilor de Consum publicat anual de Institutul
National de Statistica.

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract se incheie pe o perioda de 1 (un) an,
incepand cu data de ............ ora 0:00 pana la data de
................ ora 24:00.
4.2. Contractul isi va produce efectele dupa indeplinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) incheierea de catre furnizor a contractului de transport,
servicii de sistem si a contractului de distributie a energiei
electrice;
b) insusirea de catre consumator a obligatiilor sale din
contractul de transport, servicii de sistem si din contractul de
distributie a energiei electrice;
c) indeplinirea de catre consumator a conditiilor prevazute de
lege privid schimbarea furnizorului de energie electrica;
4.3. Contractul se prelungeste automat cu o perioada de
1(un) an de zile daca niciuna din parti nu solicita terminarea
contractului cu 60 de zile inainte de data expirarii acestuia.
6.
OBLIGATII FINANCIARE SI MODALITATI DE PLATA
6.1. Contravaloarea energiei electrice ce constituie
5.
CONDITII DE DESFASURARE A FURNIZARII
obligatia de plata in fiecare luna contractuala, pe toata durata
5.1. Energia electrica vanduta conform prevederilor contractului, se calculeaza pe baza cantitatilor de energie
Contractului, este masurata in conformitate cu “Codul de electrica efectiv consumata in fiecare interval baza de
masurare a energiei electrice” in vigoare;
decontare (IBD) si a pretului energiei electrice si tarifelor
5.2. Partile vor respecta instructiunile si comenzile detaliate in Anexa nr. 2;
operative, emise de catre operatorul de sistem, in baza 6.2.
Pe parcursul derularii contractului, pana la data de 15
„Codului Tehnic al retelei de transport, in vigoare”. Obligatiile ale lunii care precede luna contractuala, vanzatorul va emite
ce revin fiecarei parti, in baza prezentului contract, nu pot fi catre cumparator o factura de consum prezumat,
invocate drept cauza a nerespectarii Codului Tehnic al retelei reprezentand 50% din contravaloarea energiei contractate
de transport;
aferente unei luni .
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6.3. Prin derogare de la art. 6.2, exceptie face prima factura
de consum prezumat, pentru care data de facturare este data
la care vor fi indeplinite toate prevederile legale cu privire la
schimbarea furnizorului, conform procedurii de schimbare a
furnizorului aprobata de A.N.R.E. in vigoare la data semnarii
contractului.
6.4. In primele 10 zile calendaristice ale lunii urmatoare
care succede luna contractuala, vanzatorul va emite catre
cumparator o factura de regularizare. Factura de regularizare
va cuprinde:

Contravaloarea energiei electrice consumate in luna
contractuala respectiva;

Contravaloarea tuturor taxelor si tarifelor aferente
distributiei si transportului energiei electrice;

Contravaloarea energiei reactive consumate de catre
consumator, calculata conform reglementarilor in vigoare si
facturata de catre distribuitor furnizorului;

Acciza corespunzatoare energiei electrice furnizate,
calculata in conformitate cu legislatia in vigoare;

Contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta
conform Ordinelor ANRE ;

Contravaloarea Certificatelor verzi aferenta consumului
de energie electrica activa, calculata in conformitate cu
legislatia in vigoare la data facturarii (care va fi evidentiata
lunar);

Orice penalizari, obligatii legale sau sume restante
datorate de consumator.
6.5. Regularizarea sumelor ce reprezinta costurile de
achizitionare a certificatelor verzi corespunzatoare consumului
de energie electrica activa inregistrata pe parcursul unui an
calendaristic se va face dupa publicarea Ordinului ANRE privind
stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi de
catre furnizorii de energie electrica pentru energia electrica
furnizata consumatorilor, pentru anul calendaristic anterior,
astfel:
a.
Dupa publicarea Ordinului ANRE mai sus mentionat
furnizorul va emite o factura ce contine regularizarea
costurilor cu certificatele verzi. Aceasta va fi emisa in
conformitate cu prevederile legale la acea data si cu
respectarea termenului legal de regularizare a acestor costuri
b.
Consumatorul va achita factura astfel emisa in termen
de 10 zile indiferent daca contractul mai este sau nu in vigoare
la data emiterii facturii de regularizare.
6.6. Valoarea facturii de regularizare va fi diminuata cu
valoarea facturii de avans emisa in conditiile prevazute la art.
6.2;
6.7. Orice factura emisa in temeiul prevederilor Contractului
si al anexelor sale va fi achitata integral, prin virament bancar
in contul vanzatorului indicat in preambulul Contractului, in
termen de 10 (zece) zile calendaristice, de la data emiterii
acesteia. Se considera drept data a platii data la care contul
vanzatorului este creditat cu suma respectiva;
6.8. Daca o factura emisa conform Contractului, nu este
onorata in termenul prevazut la art. 6.6, atunci cumparatorul
va plati o penalitate de 0,1% din suma datorata, pentru fiecare
zi de intarziere, conform facturii respective, care se va calcula

de la scadenta facturii emise si pana la data la care sumele
restante vor intra in contul furnizorului;
6.9. In cazul in care consumatorul nu respecta termenul de
plata prevazut la art. 6.7. , la mai mult de doua plati
consecutive, acesta se obliga sa puna la dispozitia furnizorului,
in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la cererea acestuia,
o scrisoare de garantie bancara, emisa de o banca agreata de
furnizor, cu o valoare cel putin egala cu contravaloarea energiei
electrice aferente a doua luni contractuale. Scrisoarea de
garantie bancara va fi valabila pe o perioada cu cel putin 30 de
zile calendaristice mai mare decat durata Contractului.
Scrisoarea de garantie bancara va putea fi executata in 5 (cinci)
zile de la expirarea termenului scadent prevazut la art. 6.7;
6.10. Eventualele sume plătite în plus fata de sumele datorate
de către cumpărător vor fi considerate avans pentru
următoarea lună contractuală;
6.11. Facturile vor fi transmise prin fax/e-mail si posta, prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa
indicata de consumator in Contract si conform art.2.3;
6.12. Consumatorul nu poate invoca drept cauza
exoneratoare de la plata contravalorii facturilor emise in
temeiul Contractului, neprimirea facturilor, ca urmare a
modificarii numarului de fax si/sau a adresei, daca aceasta
modificare nu a fost comunicata furnizorului in conditiile
prevazute in prezentul contract;
6.13. In cazul in care, o suma facturata de catre vanzator, este
contestata integral sau in parte de catre cumparator, acesta va
transmite o notificare vanzatorului, in termen de 48 de ore de
la data transmiterii acesteia, cuprinzand obiectiile sale si va
plati suma ramasa necontestata cu respectarea termenului de
plata. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale
amiabila, sau de catre instanta competenta, ca fiind datorate
de catre cumparator, acesta va plati pe langa suma datorata si
penalitati de intarziere, calculate potrivit art. 6.8. ;
6.14. Consumatorul va suporta toate comisioanele bancare
ale bancii proprii si a celor corespondente. Toate taxele si
comisioanele rezultate din implementarea si derularea
Contractului se vor aplica in concordanta cu legislatia
romaneasca.;
6.15. La încetarea Contractului, în situaţia în care
cumpărătorul are debite faţă de vânzător, regularizarea se face
prin emiterea unei facturi de către vânzător în termen de 10
(zece) zile calendaristice de la încetarea contractului, care va fi
platita in termenul prevazut la art. 6.7. Similar, în situaţia în
care vânzătorul are debite faţă de cumpărător, acesta va
returna sumele plătite în avans de către cumpărător în termen
de 10 (zece) zile calendaristice de la încetarea contractului.
7.
GARANTII SI OBLIGATII
7.1
Partile se obliga, una fata de cealalta, sa detina pe
toata durata contractului toate aprobarile necesare fiecareia,
pentru executarea obligatiilor cuprinse in prezentul contract,
conformandu-se in acelasi timp tuturor cerintelor legale;
7.2
In cazul in care, in perioada dintre data semnarii si data
de incepere a derularii contractului, beneficiarul renunta la
Contract, din motive ce nu tin de culpa furnizorului, atunci
beneficiarul va fi obligat la plata de daune interese, catre
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furnizor, egale cu contravaloarea energiei electrice aferente
primelor trei luni de contract.
8.
DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI
8.1. Obligatiile furnizorului:
8.1.1 sa detina licenta de furnizare a energiei electrice si sa
respecte prevederile acesteia, pe toata perioada de derulare a
Contractului;
8.1.2 sa asigure consumatorului energia electrica, in termenii
prezentului contract, in conformitate cu reglementarile in
vigoare si in limitele contractelor de transport si de distributie;
8.1.3 sa anunte consumatorul despre data intreruperilor
programate, comunicate de catre operatorul de transport
si/sau distributie, de indata ce a luat cunostinta de existenta
acestora;
8.1.4 sa factureze consumatorului energia electrica, la pretul
stabilit in conformitate cu prevederile prezentului contract
precum si sumele ce vor rezulta din aplicarea clauzei 5.4. din
prezentul contract;
8.1.5 sa verifice in cel mai scurt timp situatiile deosebite
sesizate de cumparator si sa raspunda in termen legal tuturor
reclamatiilor si sesizarilor scrise ale acestuia, conform
standardului de performanta aplicabil;
8.1.6 sa respecte dispozitiile operatorului de sistem si ale
distribuitorului;
8.1.7 sa asigure prin citire sau preluare de la operatorul de
retea, la datele convenite, valorile de consum masurate de
contoarele de energie electrica, in vederea stabilirii cantitatilor
facturate;
8.1.8 sa furnizeze consumatorului, la cererea acestuia,
informatii privind istoricul de consum, eventuale sume de bani
platite/datorate furnizorului, precum si eventualele penalitati
de intarziere aplicate pentru intarzieri la plata facturilor, in
ultimul an contractual;
8.1.9 orice alte obligatii prevazute in prezentul contract si de
legislatia aplicabila in vigoare.
8.2.
Drepturile furnizorului
8.2.1 sa incaseze la termenele stabilite contravaloarea
energiei electrice furnizate si a oricaror alte sume datorate de
catre consumator conform prezentului contract si
reglementarilor in vigoare;
8.2.2 sa sisteze/intrerupa furnizarea energiei electrice, cu un
preaviz de 5 (cinci) zile lucratoare, in conditiile in care
consumatorul incalca prevederile specifice din prezentul
contract, contractul de transport si de distributie incheiat de
furnizor si/sau cele de la 9.1.1 si 9.1.2 din prezentul contract;
8.2.3 sa aiba acces in incinta consumatorului, pentru
verificarea instalatiei de alimentare cu energie electrica, a
grupurilor de masurare/contoarelor si sa verifice respectarea
prevederilor contractuale;
8.2.4 sa poata cesiona contractul de furnizare catre alt
furnizor, fara acordul consumatorului, cu conditia ca noul
furnizor sa respecte conditiile contractului actual;
8.2.5 sa rezilieze/denunte Contractul in conditiile prevazute in
acesta;

8.2.6 sa adauge numele Consumatorului in portofoliul sau de
clienti, putand posta sigla acestuia pe website-ul sau de
prezentare;
8.2.7 orice alte drepturi prevazute in prezentul contract si de
legislatia aplicabila in vigoare.
9.
DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSUMATORULUI
9.1. Obligatiile consumatorului
9.1.1. sa achite integral si la termenele scadente facturile
emise de furnizor, in conditiile prevazute de Contract si
reglementarile in vigoare in domeniul energiei;
9.1.2. sa achite furnizorului, lunar, contravaloarea
certificatelor verzi achizitionate de acesta pentru îndeplinirea
cotei obligatorii legal stabilite de ANRE, proportional cu
energia furnizata consumatorului; pretul ce urmeaza a fi platit
de consumator pentru certificatele verzi, va fi preţul de
achiziţie al acestora conform reglementarilor in vigoare la
acea data.;
9.1.3. sa-si insuseasca si sa respecte prevederile contractelor
privind serviciul de transport si de distributie, incheiate de
catre furnizor cu operatorul de transport si distribuitor;
9.1.4. sa garanteze alaturi de furnizor respectarea conditiilor
tehnice din contractele de transport si de distributie;
9.1.5. sa asigure, prin solutii proprii, tehnologice si/sau
energetice, evitarea unor efecte deosebite la intreruperea
alimentarii cu energie electrica din S.E.N., in cazul in care
exista echipamente sau instalatii la care intreruperea
alimentarii cu energie electrica peste o durata critica mai mica
decat cea corespunzatoare nivelului de siguranta poate
produce incendii, accidente umane, explozii, deteriorari de
utilaje etc.;
9.1.6. sa ia masurile necesare din punct de vedere al
schemelor interne de alimentare a instalatiilor si
echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al
instalatiilor de protectie si automatizare, pentru asigurarea
functionarii in continuare a receptoarelor importante in cazul
functionarii automaticii din instalatiile distribuitorului sau ale
cumparatorului;
9.1.7. sa respecte dispozitiile operatorului de sistem, conform
reglementarilor in vigoare privind schema de functionare a
instalatiilor consumatorului racordate la S.E.N.;
9.1.8. sa nu modifice valorile parametrilor de protectie si de
reglaj stabilite conform clauzelor corespunzatoare din
contractele conexe prezentului contract, respectiv din
contractele de transport si de distributie a energiei electrice;
9.1.9. sa plateasca despagubiri pentru daunele produse si
dovedite a fi din cauza sa in instalatiile operatorului de
transport si/sau de distributie;
9.1.10. sa suporte consecintele ce decurg din restrictionarea
sau intreruperea furnizarii energiei electrice, ca urmare a
nerespectarii obligatiilor de plata ce ii revin, potrivit
Contractului, inclusiv asupra consumatorilor alimentati din
reteaua sa, daca este cazul;
9.1.11. sa achite furnizorului toate datoriile, la data rezilierii
sau terminarii contractului de furnizare;
9.1.12. sa comunice in scris furizorului orice modificare a
elementelor care au stat la baza intocmirii Contractului, in
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maxim 5(cinci) zile calendaristice de la producerea respectivei
modificari;
9.1.13. sa pastreze intacte echipamentele de masurare a
energiei electrice si sa nu influenteze functionarea acestora;
de asemenea, cumparatorul va permite accesul
reprezentantilor operatorului de masurare la echipamentul de
masura (acolo unde este cazul);
9.1.14. sa respecte normele si prescriptiile tehnice in vigoare,
in vederea eliminarii efectelor negative asupra calitatii
energiei electrice;
9.1.15. orice alte obligatii prevazute in prezentul contract si
de legislatia aplicabila in vigoare;
9.2. Drepturile consumatorului
9.2.1. sa cumpere energie electrica, in conformitate cu
prevederile Contractului;
9.2.2. sa solicite prin intermediul furnizorului sau direct
operatorului de distributie/operatorului de transport masuri
pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor
survenite la instalatiile din retelele de distributie/transport;
9.2.3. sa racordeze la instalatiile proprii, in conditii legale, cu
acordul scris al furnizorului, cumparatori de energie electrica;
9.2.4. orice alte drepturi prevazute in prezentul contract si de
legislatia aplicabila in vigoare.
10.
MODIFICAREA CIRCUMSTANTELOR
10.1 In sensul prezentului contract, prin ”modificarea
circumstantelor” se intelege schimbarea conditiilor tehnice,
economice si legale care au stat la baza incheierii Contractului;
10.2 In conformitate cu prevederile 5.4 sunt considerate
circumstante legale si se vor aplica automat de la data intrarii
lor in vigoare, orice reglementari in domeniul energiei care
vor institui noi obligatii de plata in sarcina Consumatorului in
legatura cu energia furnizata acestuia, inclusiv modificarea
cuantumului celor existente precum si prevederile mentionate
la art.5.8 si art.5.9, fara sa fie necesar acordul consumatorului
sau incheierea unui act aditional in acest sens;
10.3 Pentru orice alte modificari de circumstante decat cele
prevazute la art.10.2 si care au sau pot avea ca efect
cresterea pentru vanzator a costurilor, partile vor modifica
pretul de contract, astfel incat sa se permita recuperarea
integrala de catre furnizor a costurilor suplimentare;
10.4 In cazul intervenirii unor modificari de circumstante,
altele decat cele prevazute la art.10.2, in urma careia
furnizorul doreste o modificare a pretului contractual, acesta
informeaza consumatorul despre interventia acestei situatii si
despre toate motivele pentru care considera ca se impune
modificarea pretului energiei electrice;
10.5 In termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data primirii
informarii, consumatorul este obligat sa comunice furnizorului
daca este sau nu de acord cu modificarea pretului incepand cu
data mentionata in informare, partile urmand sa se
intalneasca si sa semneze un act aditional care sa cuprinda
modificarile solicitate si data intrarii in vigoare a acestora;
10.6 In cazul in care consumatorul nu accepta modificarea
pretului si notifica in scris furnizorul despre acest lucru in
termenul mentionat mai sus, prezentul contract de furnizare

energie electrica va fi reziliat de plin drept, fara punerea in
intarziere sau orice alta formalitate prealabila si fara
interventia unei instante de judecata, in conformitate cu
art.12.1.1 d);
10.7 Lipsa oricarui raspuns din partea consumatorului in
termenul mentionat la art.10.5 cu privire la incheierea sau nu
a actului aditional echivaleaza cu acceptarea modificarii
pretului care se va aplica incepand cu data mentionata in
informarea transmisa de catre furnizor;
10.8 In cazul in care dupa trecerea termenului prevazut la
art.10.5, dar nu mai tarziu de 15 de zile lucratoare de la data
primirii informarii, consumatorul isi va manifesta in scris
dezacordul cu privire la modificarea pretului, acesta va fi
obligat ca pana la data incetarii contractului in conformitate
cu art.12.1.1.d) sa plateasca contravaloarea energiei electrice
la pretul modificat. Notificarea transmisa cu o intarziere mai
mare de 15 zile, va da dreptul furnizorului de a solicita
daunele interese prevazute la art.12.2.3 din Contract;
10.9 Modificarea pretului de contract se face in conditiile
prevazute la art.10 si art.5.8 si 5.9 din contract.
11.
CONFIDENTIALITATEA
11.1 Fiecare parte convine ca va asigura, impreuna cu toti
angajatii si directorii sai, confidentialitatea tuturor
informatiilor, documentatiilor, datelor sau cunostintelor
furnizate ei de catre cealalta parte pe durata derularii
Contractului, ca nu va dezvalui aceste informatii unei terte
parti si nu va utiliza informatiile cofidentiale, in totalitate sau
partial, fara consimtamantul scris al celeilalte parti. Sunt
considerate confidentiale inclusiv datele cuprinse in prezentul
contract si anexele sale;
11.2 Fac exceptie de la prevederile art. 11.1.:
a)
informatiile solicitate de autoritatile competente, in
conformitate cu reglementarile in vigoare;
b)
informatiile de notorietate, care au fost facute publice
pana la incheierea contractului;
c)
informatiile solicitate de operatorul de transport si de
sistem, in conformitate cu prevederile Codului Tehnic al
Retelei Electrice de Transport si ale Codului Comercial al Pietei
Angro de Energie Electrica;
d)
informatiile
divulgate
bancilor,
avocatilor,
consultantilor tehnici si financiari, care sunt tinuti ei insisi de
obligatia de confidentialitate;
e)
Informatiile divulgate de catre Vanzator societatilor de
creditare bancare sau nebancare sau altui furnizor in cazul
intervenirii situatiilor prevazute la art.16 din Contract;
11.3 Prevederile acestui articol se aplica pe durata
prezentului contract si 5(cinci) ani dupa expirarea acestei
durate ori, dupa incetarea Contractului intr-una din celelalte
modalitati prevazute in acesta;
11.4 In cazul dovedit al nerespectarii de catre una din parti a
obligatiei de confidentialitate, partea in culpa va plati partii
pagubite daune egale cu 5% din valoarea totala a prezentului
contract.
12.

INCETAREA CONTRACTULUI
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12.1 Incetarea prezentului contract din initiativa furnizorului
poate interveni in urmatoarele cazuri:
12.1.1. Prin reziliere, care isi produce efectele de plin drept,
fara punerea in intarziere sau orice alta formalitate prealabila
si fara interventia unei instante de judecata, prin simpla
notificare transmisa in acest sens consumatorului:
a)
in caz de neplata la scadenta a facturilor emise de
catre furnizor, cu un preaviz de 5 de zile calendaristice, in care,
daca cumparatorul remediaza situatia, rezilierea nu se mai
produce;
b)
in caz de neplata repetata la scadenta de catre
consumator a facturilor emise de furnizor. Prin neplata
repetata la scadenta se intelege intarzierea la plata de doua
ori in ultimele 12 luni, fara acordarea unui termen de preaviz;
c)
in caz de consum fraudulos al energiei electrice de
catre consumator, prin:
(i)
conectarea oricarui receptor sau a instalatiei de
utilizare inainte de grupul de masurare;
(ii)
orice interventie in instalatia electrica, ce afecteaza
functionarea corecta a grupului de masurare;
d)
in cazul in care consumatorul refuza incheierea unui
nou contract sau a unor acte aditionale la contractul existent
in conditiile modificarii de circumstante tehnice sau
economice care au stat la baza incheierii Contractului, cu un
preaviz de 30 de zile;
e)
in cazul in care consumatorul pierde calitatea legala
pe baza careia s-a incheiat contractul, cu un preaviz de 5(cinci)
zile lucratoare;
12.1.2
Prin denuntare unilaterala a Contractului, prin
notificare scrisa prealabila, adresata consumatorului, cu cel
putin 21 de zile calendaristice inainte de data prevazuta in
notificare drept data a incetarii contractului;
12.1.3
In cazul rezilierii contractului din initiativa
furnizorului, incheierea unui nou contract intre furnizor si
consumator este conditionata de plata de catre consumator a
tuturor sumelor restante din contractul reziliat;
12.2 Incetarea contractului din initiativa consumatorului
poate interveni in urmatoarele conditii:
12.2.1
Rezilierea se poate solicita de catre consumator
doar pentru neindeplinirea culpabila de catre furnizor a
obligatiilor asumate, prin notificare scrisa prealabila, adresata
furnizorului, cu cel putin 21 de zile calendaristice inainte de
data prevazuta in notificare drept data a incetarii contractului;
12.2.2
Prin denuntare unilaterala a Contractului, prin
notificare scrisa prealabila, adresata furnizorului, cu cel putin
21 de zile calendaristice inainte de data prevazuta in notificare
drept data a incetarii contractului;
12.2.3
In cazul in care contractul inceteaza ca urmare a
denuntarii unilaterale din partea consumatorului sau din culpa
acestuia, el va datora despagubiri furnizorului cu titlu de
daune interese in cuantum egal cu contravaloarea cantitatii de
energie electrica contractata pe o perioada de un semestru.

12.3 Sistarea temporara a furnizarii energiei electrice, se
poate efectua, fara rezilierea contractului, la solicitarea in scris
a consumatorului, cu minim 10(zece) zile lucratoare inainte de
data solicitata pentru sistare, pentru o perioada de minim
1(una) luna si de maxim 12(doisprezece) luni;
12.4 Pe perioada sistarii temporare a furnizarii energiei
electrice in conditiile art. 12.3. consumatorul va plati
furnizorului, lunar, o compensatie de minim 10 % din valoarea
facturii anterioare inceperii perioadei de sistare;
12.5

Prezentul contract inceteaza si in urmatoarele cazuri:

(i)
prin expirarea duratei contractuale, astfel cum este
prevazut la art. 4;
(ii)
prin acordul scris al ambelor parti, anterior expirarii
duratei contractului;
(iii)
in cazul in care oricare dintre contractele de
transport, servicii de sistem si distributie a energie electrice isi
inceteaza valabilitatea, fara vina furnizorului, pe parcursul
derularii Contractului, prezentul contract inceteaza de plin
drept, fara nici o alta formalitate prealabila si fara interventia
instantelor de judecata.
12.6 Incetarea contractului nu produce efecte asupra
obligatiilor scadente ale partilor. In cazul in care contractul
inceteza, pe perioada preavizului obligatiile partilor raman in
vigoare, cumparatorul fiind obligat la plata contravalorii
energiei electrice consumate si a tuturor celorlalte obligatii
legale de plata, pana la expirarea perioadei de preaviz.
13.
FORTA MAJORA
13.1. Forta majora se defineste ca fiind acel eveniment
imprevizibil, in afara vointei partilor si de neinlaturat, produs
ulterior intrarii in vigoare a prezentului contract, care, prin
efectele sale, este de natura sa impiedice oricare dintre parti
sa-si indeplineasca in totalitate sau in parte obligatiile care ii
revin in conformitate cu clauzele Contractului.
13.2. Atunci cand apare un eveniment de forta majora,
partea afectata de acesta va face tot ceea ce ii sta in putinta
pentru a depasi orice conditie care impiedica, ingreuneaza sau
intarzie indeplinirea de catre aceasta a obligatiilor si va
continua, in masura in care este posibil, sa isi indeplineasca
obligatiile din prezentul contract. In caz de forta majora,
partile se vor consulta imediat, cu scopul de a gasi o solutie
echitabila pentru acestea si vor face tot ce le sta in putinta
pentru a minimiza consecintele acesteia;
13.3. Evenimentul clasificat ca forta majora, se notifica de
catre partea interesata celeilalte parti, in termen de 48 ore de
la producere si se certifica de catre autoritatea competenta de
la locul producerii. Certificatul constatator/avizul de existenta
a cazului de forta majora va fi prezentat celeilalte parti in
termen de 5 zile de la obtinere. In cazul in care efectele fortei
majore, dureaza mai mult de 30 de zile de la producere, partile
pot decide sa rezilieze contractul fara despagubiri.
13.4. Neindeplinirea obligatiei de comunicare a fortei
majore, nu inlatura efectul exonerator de raspundere al
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acesteia, dar antreneaza obligatia partii care o invoca, de a
repara pagubele cauzate celeilalte parti, prin faptul
necomunicarii. Forta majora exonereaza partea afectata de
efectele sale de orice raspundere contractuala, legala, in afara
de culpa proprie, numai pe perioada certificata a cazului de
forta majora invocat.
14.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA

14.1. Pentru neexecutarea, in totalitate sau in parte, a
obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile raspund
conform prevederilor Contractului, ale anexelor sale si ale
reglementarilor in vigoare.
15.

LEGE APLICABILA. LITIGII

15.1. Acest contract si toate drepturile si obligatiile partilor
care rezulta din derularea lui, se supun in totalitate legislatiei
romane in vigoare;
15.2. Litigiile ce decurg din interpretarea si/sau executarea
prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila,
vor fi inaintate spre solutionare autoritatii competente si/sau
instantelor judecatoresti competente de la sediul furnizorului.
16.

CESIUNEA CONTRACTULUI

16.1. Vanzatorul poate cesiona acest contract catre un alt
furnizor de energie electrica fara a avea nevoie de acordul
Cumparatorului, cu conditia mentinerii acelorasi clauze din
prezentul contract;
16.2. Vanzatorul poate cesiona acest contract, respectiv
veniturile obtinute in baza prezentului contract catre orice
societate de creditare bancara sau nebancara fara a avea
nevoie de acordul Cumparatorului, cu respectarea
prevederilor legale aplicabile;
16.3. Orice astfel de cesiune de contract va fi notificata
Cumparatorului in termen de 5 zile de la data executarii sale.
17. NOTIFICARI
17.1. Orice comunicare sau notificare in legatura cu
executarea prezentului contract va fi considerata valabila si va
produce efecte numai atunci cand este transmisa de o parte
contractanta celeilalte parti in scris, prin scrisoare
recomandata, prin fax cu confirmare de primire sau prin posta
electronica (E-mail), la adresele de mai jos si se considera
efectuata la data primirii ei;
17.2. Orice modificare a datelor de identificare a partilor se
anunta in scris in decurs de 15 zile calendaristice de la
modificarea acestora. In cazul in care modificarile nu sunt
anuntate in termen comunicarile sau notificarile sunt

considerate valabil transmise potrivit datelor prevazute in
prezentul contract.
17.3. Notificarile vor fi transmise la urmatoarele coordonate:
Pentru Furnizor:
Adresa: CAZĂRMII, NR. 11, BIROU 3, SLATINA, JUD. OLT
Fax: ..................
Tel: ....................
E-mail: office@des-ro.eu
Persoana de contact: Constantin Iordache
Pentru Consumator:
Adresa:
E-Mail:
Phone:
Fax:
Persoana de contact:
18.
ALTE PREVEDERI
18.1. In cazul in care una sau mai multe prevederi
contractuale, devin inoperante, Contractul ramane in vigoare,
partile obligandu-se ca in cel mult 30 de zile de la sesizarea
scrisa, sa inlocuiasca respectivele prevederi;
18.2. Toate anexele la prezentul contract fac parte integranta
din contract.
Prezentul contract, a fost incheiat la data de 07.04.2015 in
2(doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte
contractanta.

FURNIZOR,

CONSUMATOR,

DACIA ENERGY
SOLUTIONS SRL

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

Prin: Dumitru D. Popescu
In calitate de: Administrator

prin:
In calitate de:
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Anexa 1
Terminologie. Abrevieri si definiţii :
TERMENI SI ABREVIERI
Aprobări

DEFINITII
Aprobări, avize, licenţe, consimţăminte si autorizaţii acordate deja sau care vor fi acordate de o
Autoritate Competenta

Autoritate competenta
Aviz tehnic de racordare

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE
Aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea la
cererea unui consumator, asupra posibilităţilor si condiţiilor de racordare la reţeaua electrica, in vederea
satisfacerii cerinţelor consumatorului, prevăzute la solicitarea avizului;

Cerinţa legala

Orice lege, reglementare, licenţa sau alte ordine, decizii date de Guvern, Parlament sau Autoritatea
competenta

Cod Comercial al pieţei angro
de energie electrica

Colecţia de reguli in conformitate cu care se stabilesc cantităţile de energie efectiv tranzacţionate intr-un
interval baza de decontare, valoarea acestora si modalităţile de plata

Codul tehnic al reţelelor de
distribuţie

Colecţie de reglementari cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru toţi
participanţii la Piaţa de Energie Electrica, pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea si
întreţinerea Reţelelor Electrice de Distribuţie

Cod de procedură fiscala

Codul care reglementează drepturile si obligaţiile parţilor din raporturile juridice fiscale privind
administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, prevăzute de Codul
fiscal

Consumator eligibil de energie
electrica

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

Codul tehnic al reţelelor de
transport
Dezechilibru
DEN
Forta majora

Act normativ care face parte din sistemul de reglementari specific transportatorului energiei electrice si
conducerii prin dispecer a S.E.N.
Diferenţa dintre valorile planificate şi cele realizate pentru consum
Dispeceratul Energetic National - entitate a Companiei Nationale de Electricitate - SA
Imprejurare de fapt, imprevizibila si de neinlaturat, care impiedica in mod obiectiv si fara nici o culpa din
partea debitorului executarea obligatiei contractuale a acestuia. De regula evenimentul de forta majora
trebuie sa aiba o origine exterioara, sa provina din afara sferei de activitate a consumatorului sau
operatorului de distribuitie.
Persoana fizica sau juridica de drept privat, româna sau străina, care primeşte licenţa sa comercializeze
energie electrica (producător, distribuitor, alt agent comercial)
O perioada de timp de o ora cu începere din prima secunda a orei oficiale a României pana la sfârşitul
acesteia
Încetarea activităţii de furnizare energie electrică şi stingerea obligaţiilor contractuale
Locul in care se măsoară energia introdusa in reţelele de distribuţie
Incinta sau zona in care sunt amplasate instalaţiile de utilizare ale unui consumator,inclusiv ale
subconsumatorilor săi.

Furnizor
Interval baza de decontare
IBD
Încetarea contractului
Loc de vânzare/ cumpărare
Loc de consum

Licenţa de furnizare
Operatorul comercial
(OPCOM)
Operator de
distribuţie(distribuitor)
Operator de Transport si
Sistem – OTS
Piaţa de energie electrica

Act juridic, emis de autoritatea competentă, prin care se acorda o permisiune unei persoane juridice, de
furnizare (comercializare) a energiei electrice
Entitate operaţională care asigură/mijloceşte pe piaţa energiei încheierea aranjamentelor comerciale cu
energie electrica, referitoare la cantităţile tranzacţionate si la preţ
Persoana juridica, titulara a unei licenţe de distribuţie,care deţine, exploatează, întreţine ,modernizează
si dezvolta o reţea electrica de distribuţie
Persoana juridică si titulară de licenţa pentru transportul energiei electrice si servicii de sistem
Mecanismul prin care se echilibrează cererea de energie cu oferta de producţie
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Prognoza

Consum orar de energie electrica estimat, planificat in funcţie de puterea receptoarelor instalate si a
procesului tehnologic

Reţea electrica de distribuţie

Reţea care transmite energia electrica in zonele de consum, distribuind-o la sau spre consumatori

Reţea electrica de transport

Reţea electrica de înaltă tensiune (220 kV si mai mult) prin care se transporta la distanta puteri electrice
importante

S.E.N.
Subconsumator
T d.MT
T d.IT
Td.JT
T SS
Tee
TG
TL
Zi Financiara

Sistem electroenergetic naţional
Persoană fizică sau juridică racordată la instalaţiile consumatorului
Tariful specific reglementat de distribuţie la medie tensiune
Tariful specific reglementat de distribuţie la înalta tensiune
Tariful specific reglementat de distribuţie la joasa tensiune
Tariful specific reglementat pentru servicii de sistem.
Suma tuturor tarifelor specifice reglementate plătite pentru un anumit loc de consum
Tarif specific reglementat pentru introducere de energie electrica in reţea
Tariful specific reglementat pentru extragere energie electrica din reţea.
Orice zi in care băncile prin care operează părţile sunt deschise pentru operaţiuni financiare.

FURNIZOR,

CONSUMATOR,

DACIA ENERGY SOLUTIONS SRL

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

Prin: Dumitru D. Popescu

prin: ..........................

In calitate de: Administrator

In calitate de: .......................
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Anexa 2

Tarife reglementate de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei(lei/MWh)
PREȚ
energie activa (lei/MWh)
pentru punctul de
consum situat in

Transport
conform Ordin A.N.R.E.
51/26.06.2014

Servicii de sistem conform
Ordin A.N.R.E. 51/26.06.2014

Distributie
conform Ordin A.N.R.E.
153/15.12.2014

TG

TL

Tss

MT

10,3

13,14

13,96

48,44

JT

Preţul / Tarifele energiei electrice

Nota
Prețurile nu conţin accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi, precum și alte
componente reglementate. Tarifele reglementate sunt 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, valoarea certificatelor verzi, pot fi modificate pe parcursul
derulării contractului ca urmare a modificării legislaţiei aplicabile. Modul de calcul şi preţul pentru energia electrică reactivă
(inductivă, respectiv capacitivă) este cel reglementat de ANRE, în vigoare la data facturării.

FURNIZOR,

CONSUMATOR,

DACIA ENERGY SOLUTIONS SRL

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

Prin: Dumitru D. Popescu

prin: .........................

In calitate de: Administrator

In calitate de: .............
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