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CONTRACT  
de Vânzare - Cumpărare a energiei electrice la consumatorii eligibili  

nr. ……..  din data …….. 
 
 
Părţile  

 
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. 91-111, 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 Consumator,  

 
au încheiat prezentul Contract in următoarele condiții: 
 
 
1. Obiectul Contractului 
1.1. Obiectul Contractului îl constituie furnizarea 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. 

1.2. 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. 

 
 
2. Durata Contractului 
2.1. 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 ). 

2.2. Contractul se poate prelungi sau modifica, cu acordul părților, doar prin încheierea 
unui act adițional sau in situaţia în care în termen de 30 zile înainte de data de 
expirare a contractului nici una din părţi nu comunică în scris celeilalte părţi intenţia 
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de a nu prelungi contractul, durata de valabilitate a acestuia se prelungeşte succesiv 
cu durate egale cu cea iniţială. 

2.3. După încetarea Contractului, părtile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile din 
Contract, cu excepția punerii în executare a drepturilor şi obligaţiilor care au luat 
naştere din derularea Contractului, până la data încetării acestuia. 
 

 
3. Tarifarea şi facturarea energiei electrice 
3.1. Tariful practicat pentru energia electrică activă şi modul de facturare a acesteia sunt 

prezentate în Anexa nr. 3.  
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.  

3.3. 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 livrată în luna anterioară. 
Furnizorul va trimite Consumatorului factura respectivă prin poşta electronică şi/sau 
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 cantităților (estimate, 
citite de catre Operatorul de retea sau autocitite de Consumator) primite de la 
Operatorul de Rețea. 

• Celelalte componente ale facturii sunt prezentate detaliat în Anexa nr. 3 la Contract 
la valoarea reglementată la data semnării prezentului Contract, respectiv: 
- tarife reglementate pentru serviciul de transport; 
- tarife reglementate ale Operatorului de Rețea; 
- taxa de cogenerare de înaltă eficiență; 
- contravaloarea certificatelor verzi; 
- acciza. 

3.4. 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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3.5. Consumatorul se obligă să comunice indexul autocitit în intervalul 28 -29 a lunii 
pentru perioada lunii de facturare.Pentru perioadele de facturare în care nu se citeşte 
indexul contorului, dacă Consumatorul nu transmite indexul autocitit în intervalul de 
timp comunicat prin intermediul celei mai recente facturi, facturarea se face pe baza 
estimatului calculat de Operatorul de retea sau citirii efective de către Operatorul de 
retea. 

 
   
4. Modalităţi şi condiţii de plată 
4.1.  Facturile pot fi achitate de Consumator, după caz, prin următoarele modalităţi de 

plată: 
a) prin servicii bancare,  
b) orice altă modalitate prevăzută în dispoziţiile legale privitoare la plată, acceptată 
şi practicată de Furnizor. 

4.2. Plata va fi considerată efectuată la data la care suma a fost debitată în contul 
Furnizorului. 

 
5. Obligaţii şi garanţii 
5.1. 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. 

5.2. Părţile garantează una celeilalte că prezentul Contract reprezintă o obligaţie validă, 
legală, opozabilă în justiţie în termenii acestui Contract. 

5.3. 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. 

5.4. Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către Operatorul 
de Sistem în baza Codului tehnic al reţelei de transport.  

5.5. 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. 

5.6. 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.  

 
6. Obligaţiile Furnizorului 
6.1. Să deţină în vigoare licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile 

acesteia; 
6.2. Să respecte, în relația cu Consumatorul, prevederile legale aplicabile; 
6.3. 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; 

6.4. Să factureze Consumatorului energia electrică la tariful negociat conform Anexei nr. 
3 la Contract; 

mailto:office@crestenergy.ro


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 

 

4 

6.5. 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; 

6.6. Să suporte dezechilibrele rezultate din consumul orar realizat de către consumator în 
limita sarcinii stabilite prin convenţia tehnică de racordare (fosta ATR) 

6.7. 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; 

6.8. 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; 

6.9.  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; 

6.10. Să depună diligenţe pe lângă Operatorul de Rețea pentru garantarea siguranței în 
exploatare a instalațiilor acestuia; 

6.11. 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; 

6.12. 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; 

6.13.  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; 

6.14. Să factureze Consumatorului energia electrică la tarifele contractate si conform 
prevederilor prezentului contract; 

6.15. Orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice şi de Regulamentul de 
Furnizare a energiei electrice. 

6.16. 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); 

6.17. Orice alte obligații prevăzute de Legea 123/2012 și Regulamentul de Furnizare a 
energiei electrice la clienții finali. 
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7. Drepturile Furnizorului 
7.1. Să factureze Consumatorului şi să obțină plata energiei electrice furnizate şi 

penalităţile acumulate conform prezentului Contract; 
7.2. 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; 
7.3. 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; 

7.4. Să recalculeze împreună cu Consumatorul consumul pentru o perioadă anterioară, 
atunci când se constată defectarea contorului, conform procedurii de calcul 
reglementată de autoritatea competentă. 

7.5. 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; 

7.6. Orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice 123/2012 şi de Regulamentul 
de Furnizare a energiei electrice la clientii finali.. 

 
8. Obligațiile Consumatorului 
8.1. 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; 

8.2. Să transmită indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului real de 
energie electrică în fiecare lună [nu mai mult de 3 luni].  

8.3. Să respecte normele şi reglementările tehnice în vigoare referitoare la regimul de 
funcţionare a instalaţiilor consumatorilor conectaţi la Sistemul Energetic Naţional, 
după caz; 

8.4. Să dea curs, în mod prompt şi cu bună credință, inițiativei Furnizorului de modificare 
a Contractului; 

8.5. 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; 

8.6. Să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a 
instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al insta-
laţiilor 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; 

8.7. Orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice şi de Regulamentul de 
Furnizare a energiei electrice, de legislația și reglementările legale în vigoare. 

8.8. 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); 

8.9. Orice alte obligații prevăzute de Legea 123/2012 și Regulamentul de Furnizare a 
energiei electrice la clienții finali, de legislația și reglementările legale în vigoare. 
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9. Drepturile Consumatorului 
9.1. Să consume energie electrică din instalaţiile Furnizorului, în conformitate cu 

prevederile prezentului Contract; 
9.2. 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; 

9.3. 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 calitatea necorespunzătoare a energiei electrice din 
culpa Operatorului de Transport şi Sistem şi a Operatorului de Rețea; 

9.4. 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 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; 

9.5. 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; 

9.6. Să recalculeze împreună cu Furnizorul consumul pentru o perioadă anterioară, atunci 
când se constată defectarea contorului, conform procedurii de calcul reglementată de 
autoritatea competentă; 

9.7. Să racordeze la instalaţii proprii cu avizul scris al Furnizorului / Operatorului de 
Reţea, în condiţii legale, Consumatori de energie electrică (subconsumatori); 

9.8. Să solicite sistarea temporara a furnizarii conform regulamentului privind furnizarea 
energiei electrice la clientii finali; 

9.9. Orice alte obligații prevăzute de Legea 123/2012 și Regulamentul de Furnizare a 
energiei electrice la clienții finali. 

 
 
10. Răspunderea contractuală  
10.1. 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. 

10.2. 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.  

10.3. 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.  

10.4. Consumatorul de energie electrică răspunde pentru daunele dovedite, cauzate 
Furnizorului/Operatorului de Reţea din culpa sa, în condiţiile prevăzute în 
contractele respective.  
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10.5. 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.  

10.6. Furnizorul poate răspunde pentru daunele provocate Consumatorului din culpa sa, 
conform reglementărilor legale.  

 
11. Răspunderea Consumatorului 
11.1. 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. 

11.2. Reclamaţiile ulterioare efectuării plăţii facturilor se conciliază între părţi în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data formulării pretenţiilor de către Consumator. 

11.3. 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. 

11.4. 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. 
11.5. Dacă factura şi/sau 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. 

11.6. 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.  

11.7. 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. 

 
 
12. Răspunderea Furnizorului 
12.1. 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. 

12.2. De asemenea, Furnizorul nu răspunde pentru întreruperile cauzate de Consumator. 
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13. Despăgubiri 
13.1. 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. 

13.2. 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.     

13.3. 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).  

 
 
14. Întreruperea furnizării energiei electrice 
14.1. 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; 

14.2. 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). 

14.3. 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. 

14.4. Întreruperea furnizării nu implică automat rezilierea sau denunțarea Contractului, 
acestea operând numai în conformitate cu prevederile art. 17 de mai jos. 

 
15. Rezilierea și denunțarea Contractului 
15.1. 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) Consumul fraudulos de energie electrică; 
d) Racordarea unui subconsumator de către Consumator, la instalaţia proprie, fără 

înștiințarea prealabilă a Furnizorului / Operatorului de Reţea;  
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e) În momentul inițierii procedurii insolvenței față de Consumator; 
f) 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; 

g) În alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare. 
15.2. În cazurile prevăzute la alin. (1), Furnizorul va avea dreptul, nu și obligația, de a rezilia 

Contractul cu un preaviz de 30 zile, fără alte formalități, excepție făcând situația de la 
lit. b) unde preavizul nu este necesar . 

15.3. 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. 

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

16. Confidenţialitatea 
16.1. 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. 

16.2. 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. 

16.3. Prevederile art. 18.1 sunt aplicabile pe toata durata Contractului, precum şi pe o 
perioadă de 2 (doi) ani după expirarea Contractului. 

 
17. Litigii 
17.1. 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 de la sediul Furnizorului. Părţile au dreptul, dar 
nu și obligația, 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. 

17.2. 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 
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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. 

 
18. Modificarea circumstanţelor 
18.1. 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. 

18.2. Părțile vor depune eforturile necesare pentru implementarea prin acte adiționale la 
contract a „modificărilor de circumstanțe” care au efecte directe asupra obiectului 
Contractului. 

 
19. Comunicări 
 
19.1. 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: 0722 289 756 
Fax: 0213-132.040 
E-mail: ai@crestenergy.ro / office@crestenergy.ro 
 

19.2. 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; 

19.3. Dovada schimbării adreselor și condițiilor de mai sus aparține părții care a generat 
această modificare, în caz contrar cealaltă parte este exonerată de răspundere. 

19.4. 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). 
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 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                                       Consumator 
S.C. CREST ENERGY S.R.L.                                 ……………………….. 
 
          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. 
 
 
 
 
                  Furnizor                                       Consumator 
S.C. CREST ENERGY S.R.L.                                 ……………………….. 
 
          Administrator                 Administrator 
              
        Bogdan Petrache                                                                               …………………… 
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Anexa 2  
la Contractul nr. ……  din data de …… 

 

CANTITĂȚI DE ENERGIE ELECTRICĂ CONTRACTATE 

 
1. Cantităţile de energie electrică ale Contractului, stabilite pe luni calendaristice sunt  

specificate în graficul consumului de energie electrică prezumat. 
2. 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Cantitate             

Total   
 
 
 
 

                  Furnizor                                       Consumator 
S.C. CREST ENERGY S.R.L.                                 ……………………….. 
 
          Administrator                 Administrator 
              
        Bogdan Petrache                                                                               …………………… 
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    Anexa 3 
la Contractul nr. …… din data de …… 

 

PREȚUL PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ ACTIVĂ ȘI MODUL DE 
FACTURARE 

 
 
Art. 1 Preţul de contract (Pc) este preţul format din:  
 

Nr. 
Crt. 

Tarife 

Zona de distributie 

…… 

Lei/MWh 

1 Pret achizitie energie electrica activa …… 

2 
Tarif  zonal pentru introducerea de energie electrica in retea  -  TG 
(*)  

…… 

3 Tarif  zonal pentru extragerea de energie electrica din retea  -  TL (*) …… 

4 Tarif pentru serviciul de sistem (*) …… 

5 Tarif IT pentru serviciul de distributie a energiei electrice (*) …… 

6 Tarif MT pentru serviciul de distributie a energiei electrice (*) …… 

7 Tarif JT pentru serviciul de distributie a energiei electrice (*) …… 

8 Certificate verzi [Lei/MWh] (*) …… 

9 Tarif cogenerare [Lei/MWh] (*) …… 

10 Acciza [Lei/MWh] (**) …… 

Pret de contract medie tensiune   Pc (1+2+3+4+5+6+8+9+10) …… 

Pret de contract joasa tensiune   Pc (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)  …… 
NOTA: modul de stabilirea a taxelor si tarifelor: 
 
(*) Tarifele reglementate de transport şi distribuţie energie electrică, contravaloarea certificatelor verzi și 
contribuția pentru cogenerearea de înaltă eficiență pot fi modificate pe durata derulării Contractului prin 
ordin ANRE. În situaţia modificării tarifelor reglementate, furnizorul va utiliza pentru facturare noile 
tarife, începând cu momentul intrării lor în vigoare. 
(Valorile actualizate ale tarifelor reglementate se pot vizualiza la adresa: www.nextenergy.ro) 
(**) Accizele pentru electricitate se calculeaza in conformitate cu prevederile Codului fiscal (Legea nr. 
227/2015, art. 342 si art. 442) și se actualizează automat.  
Determinarea consumului de energie electrica in caz de inregistrare eronata si in sistem pausal se face 
conform Ordinului ANRE nr. 121/29.07.2015. 
 
Art. 2 Preţul de contract, Pc, nu include TVA, conform legislaţiei în vigoare. 
 

 
                  Furnizor                                       Consumator 
S.C. CREST ENERGY S.R.L.                                 ……………………….. 
 
          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                                       Consumator 
S.C. CREST ENERGY S.R.L.                                 ……………………….. 
 
          Administrator                 Administrator 
              
        Bogdan Petrache                                                                               …………………… 
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    Anexa 5 
la Contractul nr. …… din data de …… 

 
 

Definitii de termeni 

 
 

ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei 
ATR – Aviz tehnic de racordare Avizul scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se 

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

Cantitate de energie electrică Cantitatea de energie electrică introdusă în reţele electrice de către 
un grup sau portofoliul de capacităţi într-o bază de decontare 

Certificat verde Titlu ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei 
cantități de energie electrică. Certificatul se poate tranzacţiona, 
distinct de cantitatea de energie electrică pe care o reprezintă pe o 
piaţă organizată, în condiţiile legii 

Cod comercial al pieţei angro de  
energie electrică 

Colecţia de reglementări referitoare la relaţiile comerciale pe piaţa 
angro de energie electrică (definirea participanţilor şi a regulilor 
pieţei: înregistrare, ofertare, efectuare plăţi, încheiere de tranzacţii, 
constituire garanţii, regularizări, penalităţi financiare) 

Codul tehnic al reţelei /reţelelor 
electrice de transport /distribuţie 

Colecţia de reglementări cu caracter tehnic prin care se stabilesc 
reguli şi proceduri obligatorii pentru toţi participanţii la piaţa 
energiei electrice, pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, 
administrarea şi întreţinerea reţelelor/reţelei electrice de 
distribuţie/transport 

Cogenerare Producerea combinată de energie electrică şi termică în aceeaşi 
centrală 

Energie electrică reactivă Este o formă de energie suplimentară care serveşte pentru 
producerea şi întreţinerea câmpurilor magnetice şi care este 
consumată, pe lângă energia electrică activă, de receptoarele 
electrice prevăzute cu bobinaje, cum sunt motoarele electrice sau 
transformatoarele 

Furnizor Persoana juridică titulară a unei licenţe de furnizare, care asigură 
alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor 
consumatori, în baza unui contract de furnizare 

Punct de consum Amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui consumator, 
inclusiv a subconsumatorilor săi, unde se consumă energia 
electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de alimentare. 
Un consumator poate avea mai multe 
locuri de consum 

Luna contractuală O lună calendaristică în cadrul duratei contractului 
Operator de reţea de distribuţie Persoana juridică, titulară a unei licenţe de distribuţie, care deţine, 

exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă o reţea electrică de 
distribuţie 

Operator de sistem Entitatea operaţională a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. care 
asigură funcţionarea coordonată a instalaţiilor de producere, 
transport şi distribuţie (la tensiunea de 110 kV) a energiei electrice 
componente ale SEN 
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Operator de reţea de transport Entitatea operaţională a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. care deţine, 
exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua de 
transport a energiei electrice 

Reţea electrică Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie 
a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice 
conectate între ele. 
Reţeaua electrică poate fi reţea de transport sau reţea de 
distribuţie 

Reţea electrică de distribuţie Reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110kV 
inclusiv 

Reţea electrică de transport Reţea electrică de interes naţional şi strategic, cu tensiunea de linie 
nominală 
mai mare de 110kV 

Serviciu de distribuţie Serviciu care constă în exploatarea, întreţinerea, dezvoltarea 
reţelei de distribuţie în scopul transmiterii energiei electrice de la 
producători/operator de transport/alţi distribuitori la 
consumatorii finali, conform contractelor 
încheiate, în condiţii corespunzătoare de siguranţă şi calitate 

SEN – Sistem Electroenergetic 
National 

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice inter-conectate, situate 
pe teritoriul ţării, prin care se realizează producerea, transportul, 
distribuţia şi utilizarea energiei electrice 

Zi financiară Orice zi, în afara sâmbetelor, duminicilor şi sărbătorilor legale, în 
care băncile prin care operează participanţii la piaţă sunt deschise 
pentru operaţiuni financiare 

Zi Zi calendaristică 
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