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CONTRACT
de Vânzare - Cumpărare a energiei electrice la consumatorii eligibili
nr. …. din data ………..
Părţile contractante
S.C. CREST ENERGY S.R.L. , înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J40/21703/1994,
având codul unic de înregistrare RO6506474, cu sediul social în Bucuresti, Calea Floreasca, Nr. 91111, Sector 1, Etaj 3, Birou 1, Jud. Sector 1, tel. 0217-960.021, fax 0213-132.040 și punctul de lucru
(adresa de corespondență) Bucuresti, Calea Floreasca, Nr. 91-111, Sector 1, Etaj 3, Birou 1, Jud.
Sector 1, având cont bancar nr. RO73 BTRL RONC RT03 7663 1301, deschis la Banca Transilvania,
sucursala Victoria, deținătoare a licenței de furnizare a energiei electrice nr. 1829/16.09.2015
eliberată de ANRE, reprezentată legal prin Bogdan Petrache – Administrator, denumită Furnizor,
având calitatea de vânzător,
şi ………………………………….. cu sediul social în …………………. , str.
……………….. , nr. …………. , Bloc ……………. , Etaj ………… , ap. …………. , jud. ………. ,
…………… , telefon ………………….. , având CUI RO……………. , înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub numărul ………………………. , având cont IBAN
………………………… deschis la Banca - reprezentată legal prin ………………………… –
Administrator, denumită Consumator, având calitatea de cumpărător, pe de altă parte au încheiat
prezentul Contract.
Art.1.
Obiectul Contractului
(1) Obiectul Contractului îl constituie furnizarea şi distribuţia energiei electrice la locul / locurile de
consum prezentate in Anexa 4 şi reglementarea raporturilor dintre Furnizor şi Consumator privind
furnizarea, facturarea, plata şi alte servicii, precum şi condiţiile de consum al energiei electrice.
(2) Instalaţiile electrice aparţinând părţilor se delimitează potrivit Anexei nr. 1 la prezentul Contract.
(3) Cantitatea de energie electrică estimată a fi cumpărată pe parcursul acestui contract de către
Consumator de la Furnizor este prevăzută în Anexa 2. Părțile confirmă că, această cantitate reprezintă
doar o estimare, Consumatorul neasumându-și nici o obligație să consume / achiziționeze efectiv
această cantitate.

Art.2.

Durata Contractului

(1) Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o perioadă de 12 luni şi este valabil de
la data de …………….. , până la data de …………….. , putând fi prelungit cu acordul scris al
părților, furnizarea făcându-se în condiţiile stabilite prin avizele tehnice de racordare anexate la
contract și în baza Convenției de exploatare (Avizul tehnic de racordare și Convenția de
exploatare sunt anexe la prezentul Contract ).
(2) Contractul se poate prelungi sau modifica, cu acordul părților, doar prin încheierea unui act
adițional.
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Art.3.

Tarifarea şi facturarea energiei electrice

(1) Tariful practicat pentru energia electrică activă, preţurile pentru energia electrică activă şi modul
de facturare a acesteia sunt prezentate în Anexa nr. 3.
(2) Modul de facturare a energiei reactive înregistrate în punctul de delimitare se face conform
prevederilor Ord. ANRE nr.33/2014 cât și a reglementărilor legale în vigoare, reglementări
incidente și aplicabile, cantitatea și prețul fiind cele stabilite de către Operatorul de Rețea.
Art.4.
(1) Pe parcursul derulării Contractului, Furnizorul va emite facturi către Consumator conform
următoarei proceduri de facturare:
Până la data de 20 a lunii următoare Lunii de Livrare se va emite o factură care să cuprindă
contravaloarea cantităţii de Energie Electrică efectiv livrate în luna anterioară. Furnizorul va trimite
Consumatorului factura respectivă prin poşta electronică şi curierat rapid la adresa indicată de
Consumator prin Contract, data de comunicare a facturii fiind considerată data primirii.
Cantitatea de energie electrică facturată se calculează în baza măsurătorilor și citirilor
contoarelor la punctele de măsurare de către Operatorul de Rețea.
Celelalte componente ale facturii, respectiv:
- tarife reglementate pentru serviciul de transport;
- tarife reglementate ale Operatorului de Rețea;
- taxa de cogenerare de înaltă eficiență;
- contravaloarea certificatelor verzi;
- acciza,
sunt prezentate detaliat în Anexa nr. 3 la Contract la valoarea reglementată la data semnării
prezentului Contract.
(2) Consumatorul va efectua plata aferentă consumului de energie electrică corespunzător unei luni
contractuale prin achitarea contravalorii facturii fiecare emise de Furnizor, cu următoarele
mențiuni:
• Consumatorul poate contesta sumele menționate în facturi prin transmiterea către Furnizor a
unei notificări menționând motivele contestării precum și sumele care sunt contestate într-un
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea facturii. Furnizorul va avea la dispoziție un
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare pentru a analiza contestația transmisă de către Consumator
și pentru a-și transmite punctul de vedere. În cazul în care consideră contestația
Consumatorului întemeiată, Furnizorul va re-emite factura ajustată în termen de 3 (trei) zile
lucrătoare de la primirea contestației din partea Consumatorului, urmând ca, Consumatorul să
aibă un termen de plată a facturii respective de 5 (cinci) zile calendaristice de la data emiterii
facturii respective. În ipoteza în care Furnizorul nu este de acord cu contestația transmisă de
Consumator, disputa dintre părți va fi soluționată conform prevederilor prezentului contract.
• Factura va fi achitată integral în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice după luna de livrare
conform prezentului Contract.
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Art.5.

Modalităţi şi condiţii de plată

Facturile pot fi achitate de Consumator, după caz, prin următoarele modalităţi de plată:
a) prin servicii bancare,
b) prin filă CEC;
c) orice altă modalitate prevăzută în dispoziţiile legale privitoare la plată, acceptată şi
practicată de Furnizor.
Art.6.

Obligaţii şi garanţii

(1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării Contractului, toate aprobările
necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul Contract, conformându-se
în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.
(2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul Contract reprezintă o obligaţie validă, legală,
opozabilă în justiţie în termenii acestui Contract.
(3) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate informaţiile,
documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a Contractului şi care sunt accesibile conform
reglementărilor în vigoare tuturor autorităţilor statului, instituţiilor financiar-bancare,
consultanţilor şi contractanţilor.
(4) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către Operatorul de Sistem în
baza Codului tehnic al reţelei de transport.
(5) În cazul în care Consumatorul ajunge de două ori consecutiv, in perioada contractuala să
primească preaviz de întrerupere a alimentării cu energie electrică pentru neplată, la solicitarea
Operatorului de Reţea/Furnizorului, acesta are obligaţia să constituie garanţii financiare în
vederea evitării riscurilor de neplată pe piaţa de energie electrică.
(6) Refuzul constituirii garanţiilor prevăzute la Art.6 alin. (5) dă dreptul Furnizorului să solicite
Operatorului de Reţea întreruperea de la reţea a alimentării cu energie electrică a locului de
consum al Consumatorului.
Art.7.

Obligaţiile Furnizorului

a) Să deţină în vigoare licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia;
b) Să respecte, în relația cu Consumatorul, prevederile legale aplicabile;
c) Să asigure livrarea către Consumator a energiei contractate în termenii prezentului Contract şi în
conformitate cu Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice şi cu
orice altă reglementare ANRE privind calitatea energiei electrice furnizate;
d) Să factureze Consumatorului energia electrică la tariful negociat conform Anexei nr. 3 la Contract;
e) Să reprezinte Consumatorul pe piața de energie din România, prin aceasta înțelegându-se
încheierea de contracte conexe pentru asigurarea serviciului de transport şi distribuție, cu
respectarea regulilor de funcționare ale pieței de energie stabilite de autoritatea competentă sau
alte obligații prevăzute de lege;
f) Să suporte dezechilibrele rezultate din consumul orar realizat de către consumator în limita
sarcinii stabilite prin convenţia tehnică de racordare (fosta ATR)
g) Sa pună la dispoziția consumatorului prin intermediul adresei web www.crestenergy.ro informații
despre întreruperile în furnizarea energiei electrice programate, despre orice dispoziții ale
operatorului de sistem (transport și distribuție) care ar putea să afecteze Consumatorul, activitatea
/ instalațiile și echipamentele acestuia sau furnizarea energiei electrice;
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h) Să verifice în cel mai scurt timp situațiile deosebite sesizate în scris de Consumator şi să răspundă
în termenul legal tuturor reclamațiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia;
i) Să îl sprijine pe Consumator la cererea justificată a acestuia pentru obținerea despăgubirilor la
nivelul prejudiciului suferit, care ar rezulta în urma producerii de daune materiale cauzate de
întreruperi în alimentare sau de calitatea necorespunzătoare a energiei electrice din culpa
Operatorului de Transport şi Sistem şi a Operatorului de Rețea, pentru recuperarea despăgubirilor
de la aceștia;
j) Să asigure prin preluare de la operatorul de rețea, la termenele convenite, valori de consum
măsurate de contoarele de energie electrică, în vederea stabilirii cantităților efectiv consumate;
k) Să depună diligenţe pe lângă Operatorul de Rețea pentru garantarea siguranței în exploatare a
instalațiilor acestuia;
l) Să acorde despăgubiri pentru daunele dovedite de Consumator, provocate de întreruperi în
alimentarea cu energie electrică în conformitate și în limita prevăzută în contractele cadru,
aprobate de ANRE, încheiate cu Operatorul de Rețea sau/și Operatorul de Transport.
Despăgubirile vor fi cele acordate de Operatorul de Rețea / sau Operatorul de Transport (după
caz), emitent al avizului tehnic de racordare pentru locul de consum pentru care se solicită
despăgubirea, în concordanță cu procedurile și legislația în vigoare în domeniul energiei electrice;
m) Să verifice în cel mai scurt timp reclamațiile și sesizările emise de Consumator și să răspundă în
termen legal tuturor reclamațiilor și sesizărilor scrise ale acestuia, conform standardului de
performanță;
n) Să respecte prevederile contractelor de furnizare / contractelor de transport și distribuție, ale
standardului de performanță pentru serviciul respectiv, precum și orice altă reglementare
aplicabilă în domeniul energiei electrice;
o) Să factureze Consumatorului energia electrică la tarifele contractate si conform prevederilor
prezentului contract;
j) Orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice şi de Regulamentul de Furnizare a
energiei electrice.
k) Să recalculeze consumul de energie electrică în cazul defecţiunilor la echipamentele de măsurare
a energiei electrice, în conformitate cu reglementările in vigoare urmand a se stabili de comun
acord cu Consumatorul conditiile in care se vor factura cantitatile suplimentare (daca este cazul);
l) Orice alte obligații prevăzute de Legea 123/2012 și de Ordinul ANRE 64/2014 privind
Regulamentul de Furnizare a energiei electrice la clienții finali.

Art.8.

Drepturile Furnizorului

a) Să factureze Consumatorului şi să obțină plata energiei electrice furnizate şi penalităţile
acumulate conform prezentului Contract (art 7. Alin. d);
b) Să iniţieze şi să realizeze (cu consimțământul expres al Consumatorului) modificarea şi
completarea Contractului sau a anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi;
c) Să sisteze livrarea de energie electrică către Consumator conform prevederilor Regulamentului
de Furnizare, cu un preaviz de 15 zile lucrătoare, ca urmare a neplății facturii şi a penalităților de
întârziere la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul Contract şi să efectueze rezilierea
Contractului conform prevederilor din prezentul Contract;
d) Să recalculeze împreună cu Consumatorul consumul pentru o perioadă anterioară, atunci când se
constată defectarea contorului, conform procedurii de calcul reglementată de autoritatea
competentă.
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e) Să solicite clienților rău-platnici constituirea unor garanții financiare; valoarea garanției
financiare va fi corelată cu valoarea consumului de energie electrică în conformitate cu legislația
și reglementările în vigoare;
f) Orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice 123/2012, Ordinul ANERE 64/2014 şi
de Regulamentul de Furnizare a energiei electrice la clientii finali..
Art.9.

Obligațiile Consumatorului

a) Să achite integral și la termen facturile emise de Furnizor pentru cantitatea de energie electrică
contractată şi penalităţile datorate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
b) Să respecte normele şi reglementările tehnice în vigoare referitoare la regimul de funcţionare a
instalaţiilor consumatorilor conectaţi la Sistemul Energetic Naţional, după caz;
c) Să dea curs, în mod prompt şi cu bună credință, inițiativei Furnizorului de modificare a
Contractului;
d) Să comunice în scris Furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii
Contractului în cel mult 5 (cinci) zile de la producerea acestei modificări;
e) Să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaţiilor şi
echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor de protecţie şi
automatizare, pentru asigurarea funcţionării în continuare a receptoarelor importante în cazul
funcţionării automaticii din instalaţiile Operatorului de Rețea sau ale Consumatorului, în scopul
exploatării sigure şi economice a instalaţiilor electrice;
f) Orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice şi de Regulamentul de Furnizare a
energiei electrice, de legislația și reglementările legale în vigoare.
g) Să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze
funcţionarea acestora, în situaţia în care acestea aparţin Consumatorului; de asemenea,
Consumatorul va permite accesul reprezentanţilor companiei de măsurare la echipamentul de
măsură (acolo unde este cazul);
h) Orice alte obligații prevăzute de Legea 123/2012 și de Ordinul ANRE nr. 64/2014 privind
Regulamentul de Furnizare a energiei electrice la clienții finali, de legislația și reglementările
legale în vigoare.

Art.10.

Drepturile Consumatorului

a. Să consume energie electrică din instalaţiile Furnizorului, în conformitate cu prevederile
prezentului Contract;
b. Să iniţieze modificarea şi completarea Contractului sau a anexelor la acesta ori de câte ori apar
elemente noi, prin acte adiţionale, atunci când este necesară detalierea, completarea clauzelor din
Contract;
c. Să solicite sprijinul Furnizorului pentru obținerea de despăgubiri, la nivelul prejudiciului suferit,
rezultate în urma producerii de daune materiale cauzate de întreruperi în alimentare sau calitate
necorespunzătoare a energiei electrice din culpa Operatorului de Transport şi Sistem şi a
Operatorului de Rețea;
d. Să solicite despăgubiri pentru daunele dovedite de Consumator, provocate de întreruperi în
alimentarea cu energie electrică în conformitate și în limitele prevăzute în contractele cadru,
aprobate de ANRE, încheiate cu Operatorul de Rețea sau/și Operatorul de Transport.
Despăgubirile vor fi cele acordate de Operatorul de Rețea / sau Operatorul de Transport (după
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e.

f.

g.
h.
i.

caz), emitent al avizului tehnic de racordare pentru locul de consum pentru care se solicită
despăgubirea, în concordanță cu procedurile și legislația în vigoare în domeniul energiei electrice;
Să solicite Furnizorului să depună diligențele necesare la Operatorul de Transport și Sistem și la
Operatorul de Rețea, pentru că aceștia din urmă să ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor şi a
deranjamentelor survenite în rețelele electrice;
Să recalculeze împreună cu Furnizorul consumul pentru o perioadă anterioară, atunci când se
constată defectarea contorului, conform procedurii de calcul reglementată de autoritatea
competentă;
Să racordeze la instalaţii proprii cu avizul scris al Furnizorului / Operatorului de Reţea, în condiţii
legale, Consumatori de energie electrică (subconsumatori);
Să solicite sistarea temporara a furnizarii conform regulamentului privind furnizarea energiei
electrice la clientii finali;
Orice alte obligații prevăzute de Legea 123/2012 și de Ordinul ANRE nr. 64/2014 privind
Regulamentul de Furnizare a energiei electrice la clienții finali.

Art.11.

Răspunderea contractuală

(1) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract,
părțile se supun și răspund conform prevederilor prezentului Contract, Codului civil și ale actelor
normative în vigoare.
(2) Factura se consideră achitată de către Consumator la data înregistrării plății în extrasul bancar al
Furnizorului, sau prin orice mod prevăzut expres în alte reglementări legale de plată, sau la data
considerată de reglementările în vigoare pentru celelalte mijloace legale de plată, acceptate de
Furnizor. Consumatorul are obligația ca în termen de 5 zile să transmită Furnizorului actul care
face dovada efectuării plății, pentru evitarea dobânzilor penalizatoare și a întreruperii alimentarii.
(3) Furnizorul este îndreptăţit să recupereze daunele proprii precum şi cele produse Consumatorului,
de la Operatorul de Rețea, Operatorul de Transport şi de Sistem sau de la producător/alt
consumator, dovedite a fi cauzate din culpa oricăruia dintre aceştia, conform prevederilor
contractuale.
(4) Consumatorul de energie electrică răspunde pentru daunele dovedite, cauzate
Furnizorului/Operatorului de Reţea din culpa sa, în condiţiile prevăzute în contractele respective.
(5) Nerespectarea Contractului de furnizare a energiei electrice de către Consumator poate avea
următoarele consecinţe, conform prevederilor din Contract:
a) plata de penalităţi de întârziere;
b) obligaţia de a constitui garanţii financiare;
c) întreruperea temporară a furnizării energiei electrice;
d) rezilierea Contractului de furnizare a energiei electrice.
(6) Furnizorul poate răspunde pentru daunele provocate Consumatorului din culpa sa, conform
reglementărilor legale.

Art.12.
(1) Refuzul total sau parţial al Consumatorului de a plăti o factură emisă de Furnizor, se va aduce la
cunoştinţă acestuia în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii ei. Soluţionarea contestaţiilor
privind facturile se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului de Furnizare a
Energiei Electrice și a legislației în vigoare.
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(2) Reclamaţiile ulterioare efectuării plăţii facturilor se conciliază între părţi în termen de 10 zile
lucrătoare de la data formulării pretenţiilor de către Consumator.
(3) În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între părţi, nivelul consumului facturat se
reduce, nu se vor încasa penalităţi pentru diferenţa respectivă.
(4) Neachitarea facturii de către Consumator în termenul scadent atrage după sine penalităţi pentru
fiecare zi de întârziere, după cum urmează:
a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor
bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea facturii.
d) după a 30-a zi de întârziere la plată, cuantumul penalităților datorate se majorează la 2% pe zi
de întârziere din sumele restante.
(5) Dacă factura şi penalităţile datorate nu au fost achitate după 10 zile de la data scadenţei,
Furnizorul transmite Consumatorului un preaviz, iar după 15 zile de la data scadenţei, dar nu mai
devreme de 5 zile de la data transmiterii preavizului, poate solicita Operatorului de Rețea
deconectarea temporară a Consumatorului.
(6) Reluarea alimentării cu energie electrică a Consumatorului după deconectarea temporară
prevăzută la alineatul (5) se realizează în maxim două zile lucrătoare imediat următoare efectuării
plăţii integrale către Furnizor a facturii, a penalităţilor datorate şi a cheltuielilor ocazionate de
sistarea şi reluarea furnizării.
(7) În cazul în care Consumatorul nu efectuează în termen de 15 zile de la data întreruperii furnizării
de energie electrică, plata integrală a facturii şi a penalităţilor datorate, Furnizorul are dreptul să
rezilieze Contractul de furnizare și să solicite Operatorului de Rețea desființarea instalației de
alimentare, urmând să recupereze sumele respective conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Art.13.
(1) Furnizorul nu răspunde faţă de Consumator pentru întreruperea furnizării energiei electrice sau
pentru calitatea energiei electrice furnizate, în cazul unor calamităţi sau al unor fenomene ale
naturii care au avut o intensitate mai mare decât cele prevăzute în prescripţiile de proiectare.
(2) De asemenea, Furnizorul nu răspunde pentru întreruperile cauzate de Consumator.
Art.14.
Consumatorul va plăti despăgubiri Furnizorului sau Operatorului de Reţea pentru pagubele
produse Furnizorului, Operatorului de Reţea sau altor consumatori, ca urmare a funcţionării
necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a acţiunii personalului propriu.
Furnizorul la rândul său va despăgubi părţile prejudiciate în termenul prevăzut în Contract.

Art.15.
(1) Despăgubirea datorată de către Consumator nu va depăşi, în limita prejudiciului suferit de
Furnizor sau subconsumatori, contravaloarea energiei electrice consumate de către Consumator
în cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri.
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(2) În cazurile provocate cu rea credinţă sau datorate unor erori umane grave în exploatarea rețelelor
sau instalaţiilor, nu se mai aplică limitarea despăgubirilor prevăzută la alin.(1).

Art.16.

Întreruperea furnizării energiei electrice

(1) Furnizorul va întrerupe Consumatorului furnizarea energiei electrice, în următoarele cazuri:
a) Consumul fraudulos de energie electrică;
b) Neachitarea la termenele și în condițiile stabilite în prezentul Contract a facturilor emise de
Furnizor sau a altor sume datorate acestuia de către Consumator;
c) Consumatorul modifică reglajele instalaţiilor de protecţie;
d) Consumatorul nu a luat la termenele convenite cu Furnizorul măsurile de limitare a
perturbaţiilor până la valorile normate;
e) Pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă, care nu se pot
efectua fără întreruperi;
f) Racordarea unui subconsumator de către Consumator, la instalaţia proprie, fără înștiințarea
prealabilă a Furnizorului / Operatorului de Reţea;
g) În alte cazuri în care se specifică acest drept în prezentul Contract;
(2) Întreruperea furnizării energiei electrice se realizează:
a) Fără preaviz, în cazurile prevăzute. la alin. (1) lit. a) şi e);
b) Cu preaviz de 5 zile lucrătoare, în cazurile prevăzute la alin.(1) lit. b), d), f), g).
(3) Întreruperile prevăzute la litera e) vor fi ulterior justificate cu documente Consumatorului, la
cererea scrisă a acestuia, depusă în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.
Art.17.

Rezilierea și denunțarea Contractului

(1) Punerea în întârziere a Consumatorului operează de drept, fără nici o formalitate suplimentară în
oricare dintre următoarele situații:
a) Neplata contravalorii energiei electrice furnizate, a taxelor aferente și a dobânzilor
penalizatoare aferente la termenele stabilite;
b) Sustragerea energiei electrice de către Consumator, constatată prin hotărâre judecătorească;
c) În momentul inițierii procedurii insolvenței față de Consumator;
d) Refuzul Consumatorului de a încheia un nou Contract, ori de a perfecta sau reactualiza
Contractul existent, sau refuzul Consumatorului de a încheia un act adițional la acest Contract,
în condițiile modificării reglementărilor sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la
baza încheierii acestuia, inclusiv în caz de “impreviziune” așa cum este definit de Codul Civil,
cu un preaviz de 30 de zile de calendaristice;
e) În alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), rezilierea din inițiativa Furnizorului va putea fi efectuata cu un
preaviz de 30 zile, fără alte formalități, excepție făcând situația de la lit. b) unde preavizul nu este
necesar .
(3) Sistarea temporară a furnizarii energiei electrice se poate efectua, fără rezilierea Contractului, la
solicitarea în scris a Consumatorului, după un termen de 30 de zile calendaristice de la solicitare,
pentru o perioadă de minimum 2 luni și de maximum 6 luni.
(4) Prezentul Contract va putea fi denunțat unilateral de către oricare dintre părți, cu un termen de
preaviz de 30 de zile calendaristice, în condițiile respectării legislației specifice în materie. Partea
care nu respectă termenul de preaviz va fi urmărită pentru neplata energiei electrice contractate

8

Calea Floreasca 91-111, Bloc F1,
Tronson 5, Etaj 3, Apart. 46
Sector 1, Bucureștii 014455
Tel: 0217.960.021
Fax: 0213.132.040
office@crestenergy.ro

și nelivrate sau neconsumate pe parcursul celor 30 de zile calendaristice pentru care nu s-a dat
preaviz.

Art.18.

Confidenţialitatea

(1) Fiecare Parte convine că va asigura, împreună cu toți angajații şi organele de conducere,
confidențialitatea tuturor informațiilor, documentelor, datelor sau cunoștințelor furnizate de către
cealaltă Parte în temeiul acestui Contract, că nu va dezvălui aceste informații unei terțe părți şi nu
va utiliza informațiile confidențiale, în totalitate sau parțial, fără consimţământul scris al celeilalte
părți, cu excepția datelor pe care Furnizorul este obligat să le furnizeze conform legii Operatorului
Comercial, Operatorului de Sistem sau organelor legale abilitate, cu privire la prezentul Contract.
(2) Prin derogare de la art. 18.1, restricțiile prevăzute de acesta nu se vor aplica informațiilor care au
fost făcute publice sau care erau deja în posesia legitimă a celeilalte părți, sau care au fost obținute
de către aceasta de la o terță parte îndreptăţită să le difuzeze.
(3) Prevederile art. 18.1 sunt aplicabile pe toata durata Contractului, precum şi pe o perioadă de 2
(doi) ani după expirarea Contractului.
Art.19.

Litigii

(1) Eventualele divergenţe intervenite în derulare sau din interpretarea prezentului Contract, care nu
se pot rezolva pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.
Părţile au dreptul de a stabili, de comun acord, un arbitru pentru stabilirea răspunderilor pentru
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi pentru stabilirea şi acordarea daunelor.
Arbitrul poate fi o persoană fizică sau juridică română, fără alte relaţii contractuale cu Furnizorul
sau cu Consumatorul de energie electrică.
(2) În cazul în care orice dispoziție a acestui Contract este declarată nulă sau inaplicabilă de către
instanța de judecată sau de către orice altă autoritate competentă, celelalte dispoziții contractuale,
respectiv drepturile și obligațiile părților prevăzute de aceștia, rămân în vigoare. Dispoziția nulă
sau inaplicabilă va fi eliminată din Contract, iar Parțile vor depune toate diligențele necesare
astfel încât, dispoziția nulă sau inaplicabilă să fie înlocuită cu o dispoziție validă și aplicabilă care
să aibă, pe cât posibil, efectele economice ale dispoziției nule sau inaplicabile.
Art.20.

Modificarea circumstanţelor

În sensul prezentului Contract, „modificare de circumstanţe” semnifică modificarea oricarui act
normativ cu incidență asupra Contractului, apariția sau abrogarea, după Data Efectivă, a oricărui act
normativ cu incidență asupra Contractului; modificarea circumstanţelor va include, fără însă a se
limita la introducerea unor noi impozite sau taxe, modificarea aplicării sau calculării bazei de calcul
a unor impozite sau taxe.
Părțile vor depune eforturile necesare pentru implementarea prin acte adiționale la contract a
„modificărilor de circumstanțe” care au efecte directe asupra obiectului Contractului.
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Art.21.
(1) Notificările, facturile, punerile în întârziere sau solicitările vor fi trimise astfel:
Pentru Consumator:
Adresa: …………………………..
În atenția: ………………………..
Tel: ………………………………
Fax : ……………………………..
E-mail: …………………………..
Pentru Furnizor:
Adresa: Calea Floreasca, nr. 91-111, Bloc F1, Tronson 5, Etaj 3, ap. 48, Sector 1, Bucuresti
În atenția: Dna. Ing. Ionescu Alexandra
Tel: 0217-960.021
Fax: 0213-132.040
E-mail: ai@crestenergy.ro / office@crestenergy.ro
(2) Adresele de mai sus pot fi schimbate oricând de oricare dintre părţi prin notificare scrisă către
cealaltă Parte, notificarea producând efecte începând cu data primirii;
(3) Dovada schimbării adreselor și condițiilor de mai sus aparține părții care a generat această
modificare, în caz contrar cealaltă parte este exonerată de răspundere.
(4) Orice notificare, punere în întârziere sau solicitare va fi considerată primită de către destinatar:
(a) la momentul predării, dacă este înmânată personal părţii respective;
(b) în termen de 7 (șapte) zile calendaristice după transmiterea prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire (în fiecare caz, cu cererea confirmării de primire din partea părţii
relevante).
Prezentul Contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă, la data de …………………….. şi intră în vigoare la data de ………… ora 00:00
GMT+2 (Romania).
Furnizor
S.C. CREST ENERGY S.R.L.

Consumator
………………………..

Administrator

Administrator

Bogdan Petrache

……………………
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Anexa 1
la Contractul nr …….. din data de ………..
CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A FURNIZĂRII ȘI DELIMITAREA INSTALAȚIILOR
ELECTRICE

1. CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A FURNIZĂRII
1. Pe întreaga durată de valabilitate a Contractului Consumatorul are obligaţia de a transmite
Furnizorului, odată cu Anexa 3 la Contract, cantităţile de energie electrică contractate orar, pentru
fiecare din lunile pentru care este valabilă Anexa 3, astfel :
•
prin completarea şi semnarea Anexei 2 la Contract;
•
prin mail, în format Excel, la adresa office@crestenergy.ro
2. Consumatorul poate modifica cantităţile de energie electrică contractate în Anexa 2, iar
Furnizorul va lua în considerare noile cantităţi contractate, dacă solicitarea de modificare este
înregistrată la Furnizor cu cel puţin 6 zile lucrătoare înainte de începerea lunii pentru care se
solicită modificarea.
Modificările se vor transmite Furnizorului în format Excel, la adresa office@crestenergy.ro.
3. Consumatorul poate solicita modificarea cantităţilor de energie electrică activă contractate în
cursul lunii de facturare. Solicitarea de modificare a cantităţilor contractate va fi luată în
considerare de Furnizor, dacă solicitarea este înregistrată la Furnizor cel târziu până la ora 9 a
zilei anterioare zilei pentru care se solicită modificarea.
Prin excepţie, pentru zilele nelucrătoare de duminică şi sărbători legale precum şi pentru prima
zi lucrătoare care urmează după acestea, solicitarea de modificare trebuie înregistrată la Furnizor
cel târziu până la ora 9 a zilei lucrătoare precedente.
Modificările se vor transmite Furnizorului în format Excel, la adresa office@crestenergy.ro.
2. DELIMITAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE
a) Denumirea Consumatorului: ………………………………..
Denumirea locului de consum: Conform Anexei 4
A. Stația de primire este stabilită la: Conform Aviz Tehnic de Racordare anexat la
contract
B. Punctul de delimitare (PD) este situat: Conform Aviz Tehnic de Racordare anexat la
contract
C. Locul de montare a echipamentului de măsurare (PM): Conform Aviz Tehnic de
Racordare anexat la contract
Furnizor
S.C. CREST ENERGY S.R.L.

Consumator
………………………..

Administrator

Administrator

Bogdan Petrache

……………………
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Anexa 2
la Contractul nr ……. din data de …………
CANTITĂȚI DE ENERGIE ELECTRICĂ CONTRACTATE
1.
2.

Cantităţile de energie electrică ale Contractului, stabilite pe luni calendaristice sunt specificate
în graficul consumului de energie electrică prezumat.
Cantitatea de energie electrică contractată conform prezentului Contract este de …………...
MWh, pentru un an contractual. Livrarea de energie se va efectua pe baza prezumatelor transmise
de cumpărător în conformitate cu prevederile din prezentul Contract şi a reglementărilor în
vigoare.

Lună
Cantitate
Total

1

2

3

Furnizor
S.C. CREST ENERGY S.R.L.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Consumator
………………………..

Administrator

Administrator

Bogdan Petrache

……………………
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Anexa 3
la Contractul nr …. din data de ……………….
1.
PF

PT

PD

PCV

TCog

PREȚUL PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ ACTIVĂ ȘI MODUL DE FACTURARE
Valoarea facturii:
Vf = PF + PT + PD
▪ Preţul pentru energia electrică activă este de tip monom pe interval bază de decontare (IBD)
o oră și este preţul de furnizare, negociat de părţi de 149.5 lei MWh, care include costurile
cu achiziţia de energie electrică, costurile pentru tranzacţiile suplimentare pe piaţa de energie
pentru acoperirea curbei de consum, şi costurile pentru activitatea de furnizare (facturare,
încasare, etc.).
▪ Suma tarifelor reglementate de ANRE, pentru:
• serviciul de sistem;
• tariful mediu de introducere în reţeaua de transport (T G med.);
• tariful de extragere din reţeaua de transport (T L), aferent zonei
Componentele de tarif nu sunt negociabile de părţi şi se modifică pe perioada de valabilitate a
prezentei Anexe prin ordine/decizii ANRE publicate în Monitorul Oficial partea a I-a şi intră în
vigoare de la data publicării sau de la data prevăzută în ordinul/decizia ANRE, fără o notificare
prealabilă din partea Furnizorului.
▪ Suma tarifelor specifice de distribuţie reglementate de ANRE pe nivele de tensiune,
corespunzător nivelului de tensiune din punctul de delimitare. Valoarea componentei PD nu este
negociabilă de părţi şi se modifică pe perioada de valabilitate a prezentului contract odată cu
modificarea tarifelor specifice de distribuţie prin ordine/decizii ANRE publicate în Monitorul
Oficial şi intră în vigoare de la data publicării sau de la data prevăzută în ordinul/decizia ANRE,
fără o notificare prealabilă din partea Furnizorului.
▪ Preț certificate verzi, acestea se vor factura conform reglementarilor în vigoare la data
facturării, prin aplicarea prevederilor legii 134/18.07., modificată și completată prin Legea
pentru aprobarea OUG nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (art.
8, alin. 2,4,6).
▪ Taxă cogenerare de înaltă eficiență, tarif reglementat de către ANRE prin Ord. nr. 117/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, în valoare de 0,01301 lei/kWh (fara TVA). Taxa de
cogenerare de înaltă eficiență se modifică pe perioada de valabilitate a prezentului Contract odată
cu modificarea acesteia prin ordine/decizii ANRE publicate în Monitorul Oficial şi intră în
vigoare de la data publicării sau de la data prevăzută în ordinul/decizia ANRE, fără o notificare
prealabilă din partea Furnizorului.

Acciza ▪ Acciza unitară pentru consum comercial, în valoare de 2.37 lei/MWh. Acciza se modifica pe
perioada de valabilitate a prezentului Contract odată cu modificarea reglementarii legale prin
care i se stabilește cuantumul.
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La data încheierii Contractului, preţul total de contract (PC) facturat este :
PC = PF + PT + PD = …….. RON/MWh, unde:
- PF = ……. Ron/MWh;
- PT = ...... Ron/MWh;
- PD = ...... Ron/MWh;
Preţul pentru energia electrică activă este valabil de la 20.02.2017 pana la 20.02.2018 .
Furnizor
S.C. CREST ENERGY S.R.L.

Consumator
………………………..

Administrator

Administrator

Bogdan Petrache

……………………
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Anexa 4
la Contractul nr …. din data de ……………….
Locurile de consum :
1. ……………………… (Adresa locului de consum, POD/ID Loc de consum)

Furnizor
S.C. CREST ENERGY S.R.L.

Consumator
………………………..

Administrator

Administrator

Bogdan Petrache

……………………
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Anexa 5
la Contractul nr …. din data de ……………….

Definitii de termeni
In prezentul contract urmatorii termeni vor avea intelesul care le va fi atribuit mai jos:
“Energie reactiva” inseamna [este forma de energie suplimentară care servește pentru
producerea și întreținerea câmpurilor magnetice și care este consumată pe lângă energia activă, de
receptoarele electrice prevăzute cu bobinaje, cum sunt motoarele electrice sau transformatoarele. ]
“Punct de delimitare” inseamna [Loc în care instalaţiile utilizatorului RET se delimitează ca
proprietate de instalaţiile Transelectrica / operatorului de reţea. ]
“Operatorul de Rețea” inseamna [Entitate operaţională a CN Transelectrica SA care deţine,
exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport a energiei electrice ]
“Operator de Sistem” inseamna [Entitate operaţională a CN Transelectrica SA care asigură
funcţionarea coordonată a instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie (la tensiunea de 110 KV) a
energiei electrice şi termice, componente ale SEN]
“Codul tehnic de transport” inseamna [Act normativ care face parte din sistemul de reglementări
specific transportului energiei electrice şi conducerii prin dispecer a SEN]
“Operatorul de Transport şi Sistem” inseamna [Persoană juridică, titulară de licenţă pentru
transportul energiei electrice şi servicii de sistem Operatorul de Transport şi de Sistem este C.N.
Transelectrica S.A.]

16

