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 CONTRACT 
de furnizare a energiei electrice  

nr. ......../............... 
 
Între:  
PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT S.R.L. (in reorganizare), cu sediul în Voluntari,Ilfov, Str. Strefan cel Mare, 
nr. 7A, cam. 4 si5 , tel: 0371.479.866, fax: 0371.612.141., mail: office@pgp-energy.ro , inregistrata la Reg. 
Comertului la nr. J23/3507/2021, CUI 30508281., avand contul bancar RO10BTRL06401202H29693XX - 
BANCA TRANSILVANIA licenta de furnizare energie electrica nr. 1771/01.04.2015., reprezentată legal prin 
Nelu Coman în calitate de administrator special, precum și prin administrator judiciar si prin Administrator 
judiciar - Consorțiul format din PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor nr. 
52, parter, ap. 1-2, sector 1, reprezentant prin practician in insolventa coordonator TOMA Ioana si SIERRA 
QUADRANT FILIALA BUCUREȘTI SPRL cu sediul in Bucuresti, str. Traian nr. 2, bl. F1, Sc.3, Ap.1,2,3, Sector 
3, reprezentat prin Asociat coordonator Mihai Florea , denumită Furnizor, având calitatea de Vânzator, pe 
de o parte, 

şi 
 
.................................. .........., cu sediul in ..........., comuna ..............., Str. ........... nr. 1, jud. ................., 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J............., CIF RO ..............., avand contul bancar ......................, 
deschis la ................. Bank sucursala ............., telefon: ......................, email; ...........................; .................., 
reprezentata legal de ...................., in calitate de Administrator, denumită Client, având calitatea de 
cumpărător, 
                                                          

Terminologie 
 
Art. 1. – Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 1 la contract.  
 

Obiectul contractului 
 
Art. 2. (1) Obiectul contractului îl constituie: 

- Furnizarea energiei electrice la următoarele locuri de consum: 

Nr. 
crt. 

Client Denumire loc de 
consum 

Adresa  Cod identificare loc 
de consum 

Nivel de 
tensiune 

1      

2      

- Asigurarea modelării curbei de consum solicitată de Client pentru punctele de consum, conform 

Anexei 2a şi Anexei 4. 

(2) Pe întreaga perioadă de derulare a contractului, furnizarea energiei electrice se va face în 

condiţiile stabilite prin Avizul tehnic de racordare/ Certificatul de racordare, Convenția de exploatare, 

precum și Contractul de rețea incheiat cu Operatorul Rețelei la care este racordat locul de consum 

respectiv. 

(3) Avizul tehnic de racordare/ Certificatul de racordare, Convenția de exploatare, precum și anexele 

Contractului de rețea sunt Anexe la prezentul contract și constituie parte integrantă din acesta, în 

conformitate cu prevederile din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat 

prin Ordinul A.N.R.E. nr. 235/2020. 

(4) Punctul/ punctele de delimitare patrimonială a instalațiilor clientului de instalațiile Operatorului 

de Rețea sunt prevăzute în Avizul tehnic de Racordare / Certificatul de racordare anexat prezentului 

contract. 
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Condiții de desfăşurare a furnizării 
 
Art. 3. – (1) Cantitatea lunară de energie electrică prezumată ce urmează să fie cumpărată de către Client 
de la furnizor în fiecare interval bază de decontare este prevăzută în Anexa 2 şi Anexa 2a, fiind stabilită în 
baza procedurii convenite de părţi în Anexa 4.  
(2) Clientul va plăti către furnizor contravaloarea energiei electrice consumate în condiţiile prevăzute în 
Anexele 3 şi 4.  
 
Art. 4.– (1) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată în 
conformitate cu Codul de masurare a energiei electrice, în vigoare la data efectuării serviciului de 
măsurare.  
(2) Părţile se obligă să respecte prevederile "Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii 
finali" în vigoare pe întreaga perioadă a derulării contractului. 
(3) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de sistem în baza 
Codului tehnic al reţelei de transport, în vigoare. Obligaţiile ce revin fiecarei părţi în baza prezentului 
contract nu pot fi invocate drept cauza a nerespectării Codului tehnic al reţelei de transport.   
(4) Pentru diferenţele dintre cantitatea de energie electrică ce a fost contractată şi cea efectiv furnizată 
ca urmare a instrucţiunilor şi comenzilor operative emise de către operatorul de sistem, Clientul nu poate 
solicita furnizorului plata de daune.  
(5) Încheierea contractului/contractelor pentru transportul/serviciile de sistem/ administrare piaţă 
/distribuţia energiei electrice de la furnizor până la Client se face de către furnizor, în baza mandatului 
acordat de catre Client Furnizorului prin prezentul Contract. 
(6) Părţile vor comunica operatorului pieţei de energie electrică datele necesare, pe toată durata 
contractului. 
(7) Furnizorul își asumă responsabilitatea respectării tuturor obligațiilor sale pe piața de energie electrică, 
aferente furnizării energiei electrice la locul de consum respectiv, inclusiv cele privind echilibrarea 
consumului de energie electrică.  
 

Modalităţi de plată și de garantare a executarii obligatiilor  
 

Art. 5. - (1) Contravaloarea energiei electrice active furnizate, ce constituie pentru Client obligaţie de plată 
în  fiecare lună contractuală, pe toată durata contractului,  se calculează pe baza cantitaţii de energie 
electrică activă măsurată, respectiv consumată şi furnizată, în fiecare interval bază de decontare și se 
determină conform Anexelor 2, 3 şi 4.  
(2) Clientul platește Furnizorului și energia electrică reactivă inductivă/capacitivă, calculată conform 
prevederilor legale în vigoare. 
(3) În cazul în care punctul de masură al energiei electrice nu coincide cu punctul de delimitare a instalației 
Clientului de instalațiile Operatorului de rețea, consumul corespunzător indecșilor citiți se majorează sau 
diminuează după caz cu cantitatea de energie electrică activă sau reactivă corespunzatoare pierderilor de 
energie electrică din elementele de retea cuprinse între cele două puncte. 
(4) Modul de efectuare de catre Client a plăţilor corespunzatoare facturilor emise de catre Furnizor este 
prezentat în Anexa 3.  
(3) La încetarea contractului, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către Furnizor și plata 
acesteia de către Client, până la stingerea integrala a debitelor rezultate din executarea contractului. 
Scadența facturii este cea prevazută în Anexa 3, data emiterii facturii și termenul de scadență fiind înscrise 
totodată pe factură. 
(4) Factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi corespunzătoare consumului de energie 
electrică înregistrat la locul de consum aparținând Clientului va fi emisă de către Furnizor şi transmisă 
Clientului conform legislaţiei în vigoare. Clientul are obligaţia să platească contravaloarea facturii de 
regularizare a certificatelor verzi până la termenul scadent prevazut în Anexa 3, ale cărei prevederi se 
aplică și în ceea ce preveste emiterea și achitarea facturilor de regularizare pentru certificate verzi, 
indiferent de valabilitatea contractului și a conditiilor tehnico-economice la data emiterii acestor facturi, 
prevederile contractului supraviețuind în vederea aplicării lor în ceea ce privește factura de regularizare 
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și plata acesteia.  
(5) În cazul în  care o suma facturată de furnizor este contestată integral sau în parte de Client, acesta va 
înainta o notă către furnizor, cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până la data 
scadenţei. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotarâre judecatorească 
ca fiind datorate de catre Client Furnizorului, Clientul va plăti, pe lângă suma datorată, şi penalități 
calculate conform prevederilor Anexei 3.  
(6) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în lei, prin transfer bancar în  contul furnizorului. Se 
considera drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al furnizorului. 
(7) Refuzul total sau parțial al Clientului de a plăti o factură emisă de către Furnizor se va aduce la 
cunoștința acestuia printr-o notificare scrisă în termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii 
facturii. 
 
Art. 6. - (1) În vederea garantării executării obligațiilor de plată a energiei electrice achiziționată conform 
prevederilor prezentului contract, Clientul se obligă să constituie in favoarea Furnizorului o garantie, de o 
valoare echivalentă cu contravaloarea energiei electrice aferentă a unei luni de zile de consum, calculate 
la nivelul mediu zilnic al unei luni maxime de consum prognozat conform Anexei 2a. Constituirea garanției 
trebuie să se facă de către Client cel târziu in 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnarii de catre ambele 
parti a contractului sau in alt termen stabilit de parti in mod exceptional, conform art. 13 (Durata 
contractului). Nerespectarea obligației de constituire a garanției in termenul mai sus mentionat împiedică 
intrarea în vigoare a contractului, respectiv determină neînceperea furnizării energiei electrice la locul de 
consum prevăzut în contract. Partile convin ca plata in avans a facturilor de energeie electrica, in conditiile 
prevazute in anexa 3, la prezentul contract, are rolul garantiei mentionate mai sus. .  
(2) Clientul se obligă să mențină, în orice moment pe parcursul executării contractului, garanția de bună-
execuție la nivelul consumului de energie electrică aferent unei luni de consum. Ca atare, de îndată ce 
consumul efectiv de energie electrică în această perioadă de referință depășește contravaloarea garanției, 
Clientul se obligă să procedeze imediat la actualizarea acesteia de comun acord cu furnizorul. 
 

Obligații şi garanții generale 
 

Art. 7. - (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 obliga 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.    

 
 

Drepturile şi obligaţiile părţilor 
 
Obligaţiile furnizorului 
Art. 8. - (1) Furnizorul este obligat: 
a) să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia privind alimentarea 
cu energie electrică a Clienților;  
b) să asigure Clientului cantităţile de energie electrică în termenii prezentului contract şi în conformitate 
cu standardul de performanţă; 
c)  În cazul unor defecţiuni în instalaţiile de utilizare ale Clientului, să ia măsuri, la cererea scrisă imediată 
a acestuia, de anunţare a operatorului de distribuţie pentru întreruperea furnizării energiei electrice şi de 
separare vizibilă a instalaţiei de utilizare a Clientului de instalaţia de alimentare, pentru a nu produce 
perturbaţii în SEN; 
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d) să respecte standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice care ţin efectiv 
şi exclusiv de competenţele furnizorului; 
e) să primească citirea contoarelor de energie electrică prin Procesele verbale de predare/primire a 
energiei electrice încheiate de furnizor, operator, Client, aşa cum a fost efectuată de operatorul de 
distribuţie;  
f) să factureze Clientului energia electrică şi celelalte sume datorate de către Client în condiţiile din 
contract; 
g) să verifice în cel mai scurt timp orice neconcordata cu privire la suma facturata/problema sesizata de 
Client şi să răspundă în termenul legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia; 
i) să depună diligenţe pe lânga operatorul de distribuţie pentru garantarea siguranţei în exploatare a 
instalațiilor;  
j) să furnizeze toată cantitatea de energie electrică consumată efectiv de Client conform Anexei 2a, la 
preţul din Anexa 3.  
(2) Furnizorul este răspunzător doar pentru întreruperile în alimentarea cu energie electrică a Clientului 
din cauze care s-au dovedit a fi din culpa sa. 
(3) Pentru întreruperile în distribuția energiei electrice care depășesc perioada prevăzută în Avizul Tehnic 
de Racordare/ Certificatul de Racordare ori în Contractul pentru serviciul de distribuție a energiei electrice 
și ale căror cauze s-au dovedit a fi din culpa operatorului de distribuție, acesta din urmă va plăti Clientului 
despăgubiri pentru daunele dovedite. 
(4) În orice situație, despăgubirea nu va depăși, pentru o întrerupere și în limita prejudiciului suferit, 
contravaloarea energiei electrice furnizate Clientului în cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilită pe 
baza ultimei citiri. Pentru întreruperile din aceeași zi, suma despăgubirilor nu va depăși de două ori 
contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii. 
(5) Analizarea sesizărilor și stabilirea valorii despăgubirilor se face conform prevederilor legale în vigoare 
la data producerii evenimentului. 
 
Drepturile furnizorului 
Art. 9 – (1) Furnizorul are următoarele drepturi: 
a) să factureze şi să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie electrică 
facturata conform contractului şi celelalte sume datorate de către Client conform contractului sau 
dispoziţiilor legale; 
b) să  calculeze, să factureze şi să încaseze penalităţi de la Client în situaţia nerespectării termenelor limită 
de plată înscrise în factură și să aplice orice alte sancţiuni prevăzute de contract sau de dispoziţiile legale 
pentru neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a vreunei obligaţii; 
c) să recupereze integral de la Client costurile aferente achiziţionării de certificate verzi pentru energia 
electrică furnizată şi consumată, conform reglementărilor în vigoare; 
d) să întrerupa furnizarea energiei electrice, cu un preaviz de 5 zile lucratoare pentru: 
- depășirea puterii aprobate prin Avizul tehnic de racordare/ Certificatul de racordare; 
- neachitarea facturilor emise de furnizor, în condiţiile stabilite în prezentul contract,inclusiv a penalitatilor 
aferente; reluarea furnizării energiei electrice se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la 
achitarea facturii, a penalităților datorate, precum și a cheltuielilor ocazionate de deconectarea şi 
reconectarea la reţea a Clientului; 
- împiedicarea sub orice formă a furnizorului, prin intermediul Operatorului de Reţea, de a verifica, de a 
înlocui grupurile de masurare sau de a citi înregistrarile acestora; 
- constatarea unor acţiuni ale Clientului în scopul denaturării indicaţiilor grupurilor de măsurare sau 
consumului energiei electrice prin ocolirea echipamentelor de măsurare. 
e) să recalculeze, pe baza informațiilor certe furnizate de către Operatorul de distribuție, consumul pentru 
o perioadă anterioară, atunci când se constată defectarea contorului, pe baza metodologiei şi procedurilor 
emise de autoritatea competentă; facturarea acestor recalculari se va realiza conform prevederilor legale 
în vigoare de la data facturării; 
f) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau a anexelor la 
acesta ori de câte ori apar elemente noi, inclusiv datorită modificarilor legislative şi a condiţiilor tehnico-
economice pe piaţa energiei electrice, sau atunci când consideră necesară detalierea, modificarea, 
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completarea clauzelor existente sau introducerea unor clauze noi, care nu au putut fi prevăzute la 
întocmirea prezentului contract ori în cazul intervenirii vreunei modificări de circumstanţe; 
g) să aibă acces în incinta Clientului la grupurile de măsurare, pentru verificarea instalației de alimentare 
cu energie electrică și verificarea respectării prevederilor contractuale; 
e) orice alte drepturi prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.  
(2) În cazul întreruperii furnizării energiei electrice din culpa Clientului, neanunţată furnizorului, acesta va 
factura cantitatea de energie contractată şi nelivrată pentru această perioadă la prețul și în condițiile 
prevăzute în prezentul contract. 
 
Obligaţiile Clientului 
Art. 10 – (1) Clientul are următoarele obligații: 
a) să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor, în conformitate cu prevederile din contract, 
sub sancţiunile prevăzute de prezentul contract și/sau de dispoziţiile legale în vigoare;  
b) să asigure prin soluţii proprii, tehnologice şi / sau energetice evitarea unor efecte deosebite la 
întreruperea alimentării cu energie electrică din SEN, în cazul în care există echipamente sau instalaţii la 
care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durata critică mai mică decât cea 
corespunzătoare nivelului de siguranţă înscris în Avizul tehnic de racordare/ Certificatul de racordare 
poate produce incendii, accidente umane, explozii, deteriorări de utilaje etc. ; 
c) să ia masurile 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 functionării în continuare a receptoarelor importante în cazul funcţionării automaticii 
din instalaţiile distribuitorului sau ale Clientului, în scopul exploatării sigure şi economice a instalaţiilor 
electrice; 
d) să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra 
calităţii energiei electrice, și să nu intervină în nici un fel la instalația de alimentare și de măsurare; 
e) să respecte dispoziţiile dispecerului energetic, conform reglementărilor în vigoare privind schema de 
funcţionare a instalaţiilor Clientului racordate la SEN; 
f) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu furnizorul şi distribuitorul; 
g) să ia masuri de compensare a energiei reactive, iar în cazul unui factor de putere mai mic de 0,92 să 
efectueze  plata separată, la tarife reglementate, a energiei reactive către furnizor; 
h) să comunice în scris, în termen util, furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza 
întocmirii contractului; 
i) să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile distribuitorului sau altor clienți racordați 
la rețea, ca urmare a funcționării necorespunzătoare a echipamentelor ori instalațiilor proprii sau a 
acțiunii personalului său. Despăgubirea va fi limitată la valoarea prejudiciului suferit de persoana 
prejudiciată, și nu va depăși contravaloarea energiei electrice livrate în cursul unei zile medii către Client, 
ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri, cu excepția cazurilor provocate cu rea-credință sau datorate 
unor greșeli în exploatarea echipamentelor și instalațiilor proprii, în care nu se mai aplică această limitare 
a despăgubirilor; 
j) să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze funcţionarea 
corectă a acestora; 
k) să elaboreze prognoza de consum cu bună credinţă, să comunice datele de prognoză orară a 
consumului de energie electrică şi să asigure în mod rezonabil încadrarea consumului în prognoză; 
l) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea grupului 
de măsurare; 
m) să constituie garanțiile necesare, în condițiile convenite în prezentul contract; 
n) să suporte consecințele care decurg din restricționarea sau din întreruperea furnizării energiei electrice 
ca urmare a nerespectării culpabile de către Client a obligațiilor asumate prin prezentul contract; 
o) să transmită prin notificare, în timp util, orice modificare ce poate influența în mod negativ 
dezechilibrele (ex.: opriri planificate/neplanificate). 
p) orice alte obligaţii prevazute de dispozițiile legale în vigoare. 



PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL (in reorganizare)                                    
Nr. înreg. .... /...............2021 

 

  

Pag. 6 

(2) Clientul se obligă să anunţe în scris, inclusiv prin mijloace electronice, la adresa e-mail a Furnizorului 
precizată în Anexa 4 la prezentul contract, despre orice schimbare în programul său de funcţionare 
(inclusiv detalierea modificarilor consumului), după cum urmează: 

i)  schimbările pentru intervalul marţi – sâmbată (inclusiv) se vor anunţa cel mai târziu în ziua 
lucrătoare anterioară, până la ora 9:00 AM; 
ii) schimbările pentru zilele de duminică şi luni, se vor anunţa cel mai târziu în ziua lucrătoare 
anterioară, până la ora 13:00; 
iii) schimbările pentru zilele de sărbătoare legală se vor anunţa cel mai târziu în ziua lucrătoare 
anterioară, până la ora 9:00 AM ; 
iv) sâmbată şi duminică precum şi sărbătorile legale nu sunt considerate zile lucrătoare.  

(3) În cazul în care Clientul nu comunică Furnizorului, din vina sa exclusivă, modificările detaliate ale 
programului său de funcţionare şi a consumului până la termenele limită descrise mai sus, acesta va 
suporta toate costurile suplimentare suportate de către Furnizor datorită acestei situaţii, costuri care vor 
fi in mod obligatoriu dovedite prin prezentarea unor documente justificative.  
 
Drepturile Clientului 
Art. 11 – (1) Clientul are următoarele drepturi : 
a) să consume energie electrică în  conformitate cu prevederile prezentului contract și a dispozițiilor 
legale în vigoare; 
b) să  beneficieze de recalcularea consumului pentru o perioada anterioară, atunci când se constată 
defectarea contorului, pe baza metodologiei şi procedurilor emise de autoritatea competentă; 
c) să aibă acces la grupurile de măsurare în vederea decontării, chiar dacă acestea se află în incinta 
distribuitorului; 
d) să solicite distribuitorului măsuri în vederea remedierii defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la 
instalaţiile de alimentare cu energie electrică; 
e) să racordeze la instalaţiile proprii, cu acordul prealabil scris al furnizoruluiîn  condiţiile legale, Clienti 
de energie electrică (sub Clienti); 
f) să verifice respectarea prevederilor prezentului contract; 
g) să solicite distribuitorului, prin intermediul furnizorului, plata daunelor provocate ca urmare a 
întreruperilor cauzate de acesta, cu respectarea prevederilor Avizului tehnic de racordare/ Certificatului 
de racordare și a prevederilor legale în vigoare. 
h) să primeasca compensaţii pentru nerespectarea prevederilor standardului de performanţă pentru 
serviciul de distribuţie a energiei electrice de către operatorii de reţea, în condiţiile stabilite de standardul 
de performanţă, în perioada de valabilitate a acestuia. 
 

Modificarea circumstanţelor 
 

Art. 12. - (1) În sensul prezentului contract, prin “modificare de circumstanţe” se înțelege intrarea în 
vigoare, modificarea textului sau a interpretării privind orice prevedere legală (inclusiv încetarea 
valabilităţii unei cerinţe legale, retragerea sau reînnoirea acesteia) sau aplicarea unor noi condiţii tehnico-
economice inexistente la data semnării acestui contract. Aceasta include, fără a se limita la, introducerea 
unor noi taxe sau tarife, o schimbare a modului de aplicare sau a bazei de calcul a unor taxe sau tarife sau 
o schimbare a cuantumului oricărora dintre taxele sau tarifele existente.  
(2) Dacă, ulterior încheierii contractului, apare o modificare de circumstanţe care are sau poate avea ca 
efect creşterea / scăderea pentru vânzator/cumpărător a costurilor, Părţile vor modifica preţul de 
contract, prin încheierea de acte adiţionale cu acordul părţilor, astfel încât să se permită recuperarea 
integrală de către vânzător/cumpărator a costurilor suplimentare.  
(3) Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative se modifică de drept la data 
intrării în vigoare a modificării actelor normative respective. În acest caz, furnizorul are obligaţia să notifice 
Clientului modificările intervenite. În cazul modificării tarifelor reglementate, notificarea se consideră 
efectuată inclusiv prin înscrierea acestor modificări pe factura reprezentând contravaloarea serviciului de 
furnizare a energiei electrice.  
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(4) Configuraţia pretului a fost facuta în  baza consumului istoric pe fiecare IBD din perioada anterioara, si 
a consumului prognozat din Anexa 2a şi a estimării de consum conform programului de lucru. 

Durata contractului. Încetarea contractului 
 
Art. 13. – (1) Contractul de furnizare a energiei electrice se incheie pe perioada de 12 luni calendaristice 
de la data semnarii sale de catre ambele parti.  
(2) In cazul in care nici una dintre parti nu-si manifesta in scris, cu cel putin 21 de zile inainte de expirarea 
termenului de la alin. 1, intentia de a inceta relatiile contractuale, contractul se va prelungi de drept 
automat si fara nici o alta formalitate si fara a fi necesara incheierea vreunui act aditional in acest sens, 
pe inca o perioada de timp similara. 
 
Art. 14. – (1). Rezilierea unilaterală a prezentului contract din iniţiativa furnizorului intervine de drept 
printr-un termen de preaviz de 15 zile, cu excepţia celei prevazute la art. 14 alin. (2), în următoarele cazuri: 

a) sustragerea de energie electrică de către Client, constatată prin hotărâre judecătorească 
definitivă; 

b) neplata facturilor, inclusiv a penalităților aferente, la termenele şi în condiţiile prevăzute în 
contract; 

c) încetarea dreptului de folosinţă al Clientului asupra locului de consum; 
d) refuzul Clientului de a reactualiza contractul existent sau neprezentarea sa în termenul 

mentionat în comunicarea furnizorului în vederea semnării unui act adiţional, în condiţiile 
modificării reglementărilor, a condiţiilor tehnico-economice, a vreunei modificări de 
circumstanţe, inclusiv de evoluţie a pieţei, care au stat la baza încheierii acestuia; 

e) neîndeplinirea de către Client a oricărei alte obligaţii asumate prin prezentul contract, întocmai 
şi la timp;  

f) pierderea de către Client a calității, a aprobărilor sau licenţelor necesare desfaşurării 
obligaţiilor asumate în  contract.   

(2) Rezilierea din iniţiativa furnizorului se efectuează cu un preaviz de 15 zile, cu următoarele excepții: 
- în cazul sustragerii de energie electrică, rezilierea produce efecte de la data constatării prin hotărâre 
judecătorească definitivă; 
- în cazul refuzului de reactualizare a contractului (inclusiv neprezentarea pentru semnarea unui act 
adițional în acest sens), rezilierea produce efecte după 30 zile calendaristice de la data transmiterii 
notificării formulate de către furnizor în acest sens; 
-  în cazul pierderii de către Client a calității, a aprobărilor sau licenţelor necesare desfaşurării obligaţiilor 
asumate în  contract, precum și a încetării dreptului de folosință al acestuia asupra locului de consum, 
rezilierea produce efecte la data încetării dreptului de folosință ori pierderii calității, aprobării sau 
licențelor, cu condiția ca această împrejurare să fi fost notificată de către Client Furnizorului cu cel puțin 
5 zile înainte;     
(3) Denunţarea unilaterală a Contractului din iniţiativa Clientului se poate face numai cu notificarea 
prealabilă în scris a furnizorului, cu 21 (douzeci si unu) zile înainte de data la care se doreşte încetarea 
Contractului. (4) Clientul are obligaţia să platească în avans, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la 
data transmiterii notificarii de denunțare a contractului către Furnizor, contravaloarea integrală a 
consumului estimat pentru perioada cuprinsă între prima zi de consum care nu a fost inclusă într-o factură 
anterioară emisă de către Furnizor și ultima zi a termenului de 21 de zile din notificarea de denunțare 
unilaterală, precum şi contravaloarea certificatelor verzi şi celelalte sume datorate în baza prezentului 
contract pentru această perioadă. 
(5) Pentru intârzieri ale Clientului la plata facturii aferente activităţii de furnizare a energiei electrice, 
furnizorul este îndreptăţit să ia următoarele măsuri: 
a) aplicarea de penalităţi conform prezentului contract; 
b) transmiterea unui preaviz de sistare a livrării energiei electrice; 
c) la cererea Clientului, cu excepţia Clienților casnici, furnizorul va avea întâlniri cu acesta, în  perioada de 
preaviz, în vederea negocierii; 
d) sistarea furnizării energiei electrice; 
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e) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un preaviz de 15 zile înainte de data la care 
aceasta devine operabilă, cu menţiunea ca pentru acestă perioadă Clientul datorează plata energiei 
consumate şi a penalităţilor aferente; 
(6) Sistarea furnizării în conformitate cu alin. (5) de mai sus va fi preavizată cu cel puţin 5 zile lucrătoare 
înainte şi va fi aplicată obligatoriu în cazul în care Clientul nu s-a conformat preavizului primit. Preavizul 
trebuie să conţină motivul sistării, suma datorată, termenul de plată după care urmează întreruperea 
alimentării cu energie electrică, precum şi costul operaţiilor de întrerupere/reluare a alimentării cu 
energie electrică a locului de consum. 

 
Forţa majoră 

 
Art. 15. - (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a 
obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. Circumsţantele 
de fortă majoră sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract, în urma producerii 
unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de către părţi la încheierea 
contractului, și care sunt în mod rezonabil în afara voinței și controlului părților.  
(2) Partea care invocă forta majora trebuie sa notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 3 
zile de la apariţia acesteia, cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce 
constituie forţa majoră.  
(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlatură efectul exonerator de răspundere 
al acesteia, dar generează obligaţia părții care o invocăde a repara pagubele cauzate părții contractante 
prin faptul necomunicării sau comunicării cu întârziere.  
 

Răspunderea contractuală 
 

Art. 16. – Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, 
Părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare, dacă dispoziţiile prezentului contract nu prevăd 
altfel.  

Confidenţialitate 
 

Art. 17. – (1) Toate informaţiile, datele sau documentele transmise de o parte către cealaltă în legatura 
(directă sau indirectă) cu contractul şi cu executarea acestuia, indiferent de mijlocul utilizat, se vor trata 
de părţi drept strict confidenţiale. În plus, Părţile se angajează să nu divulge nimic din conţinutul 
contractului unei terţe pǎrti şi nu vor divulga informaţiile confidenţiale, în totalitate sau parţial, fără 
consimţământul scris al celeilalte pǎrţi, cu urmatoarele excepţii: 
a) către auditorii societăţii; 
b) către institutiile bancare partenere; 
c) către autoritatea competentǎ de reglementare sau alte autorităţi/instituţii competente (inclusiv către 
operatorul de transport şi de sistem) cărora conform legii trebuie sa li se pună la dispoziţie aceste 
informaţii, dar în limitele prevăzute de dispoziţiile legale şi în masura în care este necesar; 
d) informațiile respective sunt sau devin informaţii publice altfel decât prin vreo încalcare a prezentului 
articol; 
e) informațiile respective sunt prezentate agenţiilor de raportare a preţului sau pentru calcularea unui 
indice, dacă această prezentare nu va include identitatea celeilalte părţi.  
(2)  Exonerează de răspundere urmatoarele situaţii: 
a) informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la cocontractant; 
b) informaţia a fost primită dintr-o sursa neconfidențială; 
c) dezvaluirea informației s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta; 
d) informaţia era deja publică la data dezvăluirii ei; 
e) partea a fost obligată, în mod legal, sa dezvaluie informaţia; 
f) informația trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităților care constituie obiectul 
contractului.  
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(3) În afară de cazurile prevăzute de lege sau de reglementarea aplicabilă, niciuna dintre părţi nu va face 
sau nu va dispune să fie făcut niciun anunţ public sau comunicat de presă referitor la contract, la 
activităţile comerciale şi afacerile celeilalte părţi fără consimţământul prealabil în scris al celeilalte părţi.  
(4) Obligația de confidențialitate a părților, conform prezentului articol, va înceta după expirarea unui 
termen de 2 ani de la data încetării prezentului contract, indiferent de cauza încetării sale. 
(5) În sensul prezentului articol, părțile se obligă să depună toate eforturile pentru a se asigura că toate 
persoanele (în special angajații lor, precum și toate persoanele care își desfășoară activitatea pentru ori 
în cadrul lor) care au acces la informațiile confidențiale vor proteja aceste informații împotriva divulgării. 
(6) Părțile se obligă să se informeze reciproc, de îndată, despre orice potențială sau reală folosire 
necorespunzătoare a informațiilor și documentelor furnizate în baza prezentului contract și să ia toate 
măsurile pentru a limita amploarea și consecințele unei astfel de folosiri necorespunzătoare. 

 
Cesionarea contractului 

 
Art. 18. - (1) Niciuna dintre părţi nu poate transmite unei terţe persoane, total sau parţial, drepturile şi/sau 
obligaţiile ce îi revin în temeiul acestui contract, fără acordul prealabil scris al celeilalte părți. 
(2) Prin excepţie, este permisă cesiunea drepturilor băneşti ale furnizorului rezultate din prezentul 
contract, către instituţii financiare, inclusiv bănci, în acest caz fiind necesară doar notificarea clientului. 

Impreviziunea 
 

Art. 19. - Dacă executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă pentru una dintre părţi datorită unei 
schimbări a împrejurarilor, care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligaţiei, Părţile 
vor colabora în vederea încheierii unui act adiţional la prezentul, pentru reechilibrarea Contractului. 
Refuzul unei părţi de a modifica Contractul în sensul modificărilor de împrejurări apărute dă dreptul părţii 
care solicită modificarea contractului de a rezilia unilateral contractul cu un preaviz de 21 de zile.  
 

Notificări şi comunicări  
 

Art. 20. – (1) În înţelesul prezentului contract, orice notificare şi/sau comunicare adresată de o parte 
celeilalte părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părţi la urmatoarele 
adrese: 
Client: 

…………….@............  – tehnic/consum 
……………@........... – comercial 
…………..@............... – financiar 

Furnizor: 
consumatori@pgp-energy.ro – orice notificare si comunicare referitor la derularea contractului. 
george.pantilie@pgp-energy.ro – notificari consum MWh; 
lucian.boureci@pgp-energy.ro – notificari consum MWh, citire consum; 
robert.olaru@icontabilitate.ro – financiar - contabilitate ; 

  
În cazul în care comunicarea/notificarea va fi făcută prin poştă, ea va lua forma unei scrisori recomandate. 
(2) În cazul în care notificarea/comunicarea va fi sub formă de fax sau e-mail, cu confirmare de primire, 
comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare următoare celei în care a fost 
expediată. Notificarea/comunicarile verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părţi, dacă nu sunt 
confirmate prin una din modalitaţile prevăzute în acest articol.  
(3) Orice notificare şi/sau comunicare va fi facuta în  limba română, cu confirmare de primire. 
 

Litigii 
 

Art. 21. - Litigiile decurgând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi 
rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din 
Bucuresti. 

mailto:consumatori@pgp-energy.ro
mailto:george.pantilie@pgp-energy.ro
mailto:lucian.boureci@pgp-energy.ro
mailto:robert.olaru@icontabilitate.ro
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Dispoziţii finale 
 

Art. 22. – Partile convin ca in ipoteza in care furnizorul intra in imposibilitatea asigurării furnizării energiei 
electrica, contractul de furnizare poate fi cesionat catre un alt furnizor, titular al licentei de furnizare, care 
face parte din grupul de societati al furnizorului, in acealeasi conditii comerciale si clauze contractuale. In 
acest sens, clientul isi exprima anticipat acordul pentru cesiunea contractului prin semnarea prezentului 
contract. In cazul in care intervine cesiunea contractului conform celor mentionate mai sus, dreprurile si 
obligatiile nascute pana la data cesiunii vor apartine partilor contractante si vor fi executate in conditiile 
prezentului contract.  
 
Art. 23. – Faptul că una dintre părţi nu-şi exercită vreuna dintre opţiunile la care are dreptul în  baza 
prezentului contract nu înseamnă că renunţă la drepturile sale sau pe care urmează să le dobândească în 
temeiul prevederilor sale.  
 
Art. 24. – Prezentul contract este guvernat de către legea română.  
 
Art. 25. – Anexele nr. 1, 2, 2a, 3, 4 si 5 fac parte integrantă din prezentul contract.  
 
Art. 26. – Contractul încheiat de părţi se poate modifica prin acte adiţionale semnate de ambele parti.  
Art. 27. – Contractul încheiat între părţi se modifică şi/sau completează corespunzător ori de câte ori 
printr-un act normativ se modifică/completează prevederile acestuia, părţile având obligaţia preluării 
modificării/completării astfel intervenite într-un act adiţional la contract. În cazul modificării tarifelor 
reglementate, notificarea se consideră efectuată inclusiv prin înscrierea acestor modificări pe factura 
reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a energiei electrice. 
 
Prezentul contract a fost încheiat la data de ___ în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte contractantă şi îşi va produce efectele începând cu data de ___. 
 

                                  Furnizor,                               Client, 
  

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

Administrator Special Administrator 
Nelu Coman ...............................  

  
  

Administrator Judiciar  
SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCURESTI 

Prin Mihai Florea  
Asociat coordonator 

 
 

Prime Insolv Practice SPRL  
Prin Ioana Toman 

Asociat Coordonator 
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Anexa  nr. 1 la contractul 
nr.................... 

 
DEFINIŢII 

 
 

• Aprobări  
- aprobări, avize, licenţe, consimţământe şi autorizaţi acordate deja  sau care vor fi 

acordate de autoritatea competentă. 

• Autoritatea competentă  
            -             Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei -   ANRE. 

• Cantitate de energie efectiv schimbată                          
- cantitatea de energie electrică introdusă în  reţele de către un grup sau portofoliul de 

capacităţi într-un interval bază de decontare. 

 • Cerinţă legală                    
- orice lege, reglementare, licenta sau alte ordine, decizii                                                   
              date de   Guvern, Parlament sau autoritatea competenta. 

• Cod comercial al pieţei  angro de energie                         
- colectia de reguli în  conformitate cu care se stabilesc  cantităţile  de energie efectiv 

tranzactionate intr-un interval baza de  decontare, aprobata prin Decizia Preşedintelui 
ANRE nr.22/99 şi publicata în  Monitorul Oficial al Romaniei nr. 350/99. 

• DEN                                     
 -     Dispecerul Energetic Naţional . 

• SEN                                     
- Sistemul Energetic National 

• Furnizor                               
- persoana fizică sau juridică de drept privat, română sau străina, care primeşte licenţa să 

comercializeze energie electrică (producător, distribuitor, alt agent comercial). 

• Interval bază de decontare                
- o perioadă de o oră începând cu primul minut al orei oficiale a României până la sfârşitul 

acestei ore. 

• Loc de vânzare/cumparare    
- locul în  care se măsoară energia electrică furnizată. 

• Lună contractuala              
- o lună calendaristică în cadrul unui an calendaristic. 

• Operator comercial               
- entitate operaţională care asigură/mijloceşte pe piaţa energiei încheierea  

aranjamentelor comerciale cu energie electrică, referitoare la  cantităţile tranzactionate 
şi la preţ. 

• Operator de reţea           
- entitate operaţională care asigură funcţionarea coordonată a instalaţiilor de producere, 

transport şi distribuţie (la tensiunea de 110 kV) a  energiei electrice şi termice, 
componente ale SEN. 

• Operator de sistem şi transport        
- entitate operationala care deţine, exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă 

reţeaua de transport al energiei electrice 

• Piaţa de energie  electrică               
- mecanismul prin care se echilibrează cererea de energie cu                                       oferta 

de producţie. 

• Portofoliu de capacităti         
- turbogeneratoarele şi/sau hidrogeneratoarele aflate în                                                      

proprietatea şi/sau gestiunea unui producător, care sunt cuprinse  individual sau grupat) 
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în  programul operativ al capacităţilor de producere întocmit zilnic de DEN şi care 
urmează să producă  energia contractată. 

• PZU 
- piata centralizată pentru vânzarea şi cumpărarea energiei electrice în  ziua de livrare 

care urmează imediat dupa ziua de tranzacţionare. 

• Zi de tranzactionare 
- orice zi calendaristică. 

• Regulamentul de  programare şi dispecerizare 
-  document normativ care stabileşte regulile aplicate de operatorul  comercial în  vederea 

exploatării coordonate a instalaţiilor SEN 

• Reţea electrică de  distribuţie                                             
- reţea care transmite energia electrică în  zonele de consum,  distribuind-o la sau spre 

Clienti. 

• Reţea electrică de   transport                                    
- reţea electrică buclată de înaltă tensiune (220 kV sau mai mult) prin care se transportă 

la distanţă puteri electrice importante. 

• Sectorul energiei   electrice şi termice                               
- ansamblul agenţilor economici, activităţilor şi instalaţiilor    aferente de producere, 

transport, dispecerizare, distribuţie şi   furnizare a energiei electrice şi termice. 

• IBD 
- Interval, Baza, Decontare; (fiecare ora, de la 1:00 la 24:00, reflecta consumul orar). 
 
 
 

                                  Furnizor,                               Client, 
  

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

Administrator Special Administrator 
Nelu Coman  ...............................  

  
  

Administrator Judiciar  
  

SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCURESTI 
Prin Mihai Florea  

Asociat Coordonator 
 
 
 

PRIME INSOLV PRACTICE SPRL 
Prin Ioana Toman 

Asociat Coordonator 
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Anexa  nr. 2 la contractul nr. ........................................ 
 
  

CANTITATI DE ENERGIE ALE CONTRACTULUI 
 
 
Art. 1. - (1) Cantităţile de energie electrică contractate pe fiecare lună sunt prevăzute în Anexa 2a.  
(2) Cantităţile de energie contractate pe zile calendaristice şi IBD pentru fiecare lună contractuala, vor fi 
transmise cu minim 10 zile calendaristice înainte de  luna de  consum. In situatia in care Clientul nu va  
transmite IBD-ul, Furnizorul va lua in considerare IBD-ul din luna anterioara. 
(3) Cantităţile de energie prevazute în Anexa 2a pot fi modificate lunar cu acordul partilor, cu minim 10 
zile anterior lunii contractuale la care fac referire, la solicitarea uneia din părţi. 

 
Art. 2. Cantitatea totala de energie electrică ce va fi vândută, respectiv cumpărata conform prezentului  
contract este de ................ MWh. Livrarea de energie electrică se va efectua pe baza prognozei de 
consum transmisă de către Client,  în  conformitate cu prevederile din Anexa 4 şi reglementările în vigoare. 
 
 

 
                                   

                                  Furnizor,                               Client, 
  

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

Administrator Special Administrator 
Nelu Coman  ...............................  

  
  

Administrator Judiciar  
  

SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCURESTI 
Prin Mihai Florea  

Asociat Coordonator 
 
 
 

PRIME INSOLV PRACTICE SPRL 
Prin Ioana Toman 

Asociat Coordonator 
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Anexa nr. 2a la contractul nr. ..................... 
 
 

 
CONSUM PREZUMAT DE ENERGIE ELECTRICĂ  

 
  

MWh 

Loc de consum Iul.-21 Aug.-
21 

Sep.-21 Oct.-
21 

Nov.-21 Dec.-21 Ian.-22 Feb.-22 Mar.-22 Apr.-22 Mai.-
22 

Iun.-22 

Cantitate contractata.             

TOTAL consum  
 

 
                                   

  
 

                                   
                                  Furnizor,                               Client, 
  

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

Administrator Special Administrator 
Nelu Coman  ...............................  

  
  

Administrator Judiciar  
  

SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCURESTI 
Prin Mihai Florea  

Asociat Coordonator 
 

 
PRIME INSOLV PRACTICE SPRL 

Prin Ioana Toman 
Asociat Coordonator 
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Anexa nr. 3 la contractul nr .................................. 
 

PREŢUL DE CONTRACT. 
TERMENE, MODALITATI DE PLATA şi GARANTII 

 
Art. 1. Preţul de contract  

(1) Pentru cantităţile de energie electrică tranzacţionate între părţi, preţul de contract (Pc) este de 
.......lei/MWh exclusiv TVA pentru punctele alimentate pe medie tensiune ;  

(2) Valoarea totală estimată a contractului (fara TVA, CV, cogenerare si acciza) este de ....... lei. 
Preţurile nu conţin contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, contravaloarea certificatelor verzi 
acciza şi TVA, ce vor fi facturate şi încasate de furnizor de la Client, fiind evidenţiate separat în factura 
emisă în conformitate cu reglementările în vigoare, nefiind incluse în preţul de contract convenit între 
părţi.  
(3) Pc reprezinta valoarea în LEI a 1 MWh de energie electrică şi include: 

➢ Tarifele pentru transport, astfel: 
- Tariful de extragere a energiei din sistem – Tl:            19,22 lei/MWh; 
- Tariful pentru serviciul de sistem – Ss:                        10,82 lei/MWh;  

➢ tariful de distribuție medie tensiune    .............MWh; 
➢ preţul bază de furnizare a energiei electrice care include TG           ........ lei/MWh. 

tariful aferent servicului de transport pentru introducerea de energie electrică în sistem:  
             

(4) Pc nu include taxa pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, costul certificatelor verzi, acciza comercială 
şi TVA, toate acestea urmând să fie achitate, de asemenea, de către Client Furnizorului. 
(5) Pretul pe care va trebui sa-l plateasca Clientul pentru cantitatile ce depasesc procentele mentionate  
anterior vor fi suportate la preturile orare inregistrate in PRE-ul CIGA Energy, partea responsabila cu 
echilibrarea cu care societatea noastra are contract de reprezentare pe piata de echilibrare.   
 (6) Taxele și tarifele existente ori cele ce pot fi introduse de către autoritatea competentă sunt 
reglementate de legislația în vigoare la momentul emiterii facturii, ele putând fi modificate și completate 
ca urmare a modificărilor legislative intervenite pe parcursul executării contractului. Orice modificare a 
acestora prin modificarea legislației aplicabile (în sensul eliminării, completării, introducerii unor taxe și 
tarife noi, modificarea valorii acestora etc.) va conduce la actualizarea automată a valorilor facturate de 
către furnizor, nefiind necesară modificarea prezentului contract.  
(7) Clientul este obligat să suporte contravaloarea certificatelor verzi aferente consumului efectiv 
realizat pe durata contractului, contravaloare care nu este inclusă în  preţul contractual convenit 
conform alineatelor precedente.  
(8) Plata certificatelor verzi ce revin Clientului se va face conform reglementarilor legale în  vigoare.  
(9) Clientul are obligaţia de a achita factura emisă de furnizor conform alineatului precedent chiar şi în  
situaţia în  care contractul dintre părţi a incetat, indiferent de motiv, înainte de data emiterii facturii. 
 
Art. 2. Condiţii şi termene de plată  
Furnizorul  va emite o factură in data de 20 a lunii anterioare celei de consum (luna M-1), reprezentand 
cantitatea contractata lunar.  

• Scadența facturii mentionata la punctul anterior (1) fiind in data de 30 a lunii anterioare 
celei de consum (M-1) . 

• In data de 30 a lunii de consum (luna M), Furnizorul va emite o factura de regularizare 
privind diferenta de cantitate consumata (MWh) de Client, fata de cantitatea facturata 
anterior. Factura va fi transmisa catre Client dupa primirea Procesului Verbal de citire 
primit de la distributie . 

• Scadenta facturii de regularizare (+/-) este  in data de 15 a lunii urmatoare celei de 
consum (luna M+1) in procent de 100%.  

•  In situatia in care  factura de regularizare este (+), Clientul are obligatia de a o achita la 
data de 15 a lunii urmatoare celei de consum (luna M+1), conform alineatului de mai 
sus. 
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• In situatia in care factura de regularizare este (-), Furnizorul are obligatia de a restitui 
Clientului suma incasata in plus, in aceleasi conditii comerciale, la data de 15 a lunii 
urmatoare celei  de consum (luna M+1). 

• Dacă o factură emisă conform prezentului contract nu este plătită la scadenţă, atunci 
Clientul va plăti o penalizare la suma datorată de 0,04% pentru fiecare zi de întîrziere 
din ziua scadenţei, până în ziua efectuării plăţii (exclusiv). Valoarea totală a penalităţilor 
nu poate depăşi valoarea facturii.  

• Penalităţile de întârziere datorate ca urmare a neachitării la scadenţă a debitului 
principal vor fi achitate de către Client în  termen de 5 zile de la data la care Clientul a 
receptionat factura de penalităţi emisa de Furnizor prin email la adresele din contract.  

• Debitele pe care Clientul le înregistrează faţă de Furnizor se sting exclusiv în  ordinea 
scadenţei acestora, începând de la cel mai vechi până la cel mai recent debit. Penalitațile 
de intarziere la plata sau orice alte tipuri de penalitati datorate de catre Client se vor 
stinge cu prioritate fata de debitul principal 

 
 
 

                                                                    Furnizor,                               Client, 
  

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

Administrator Special Administrator 
Nelu Coman  ...............................  

  
  

Administrator Judiciar  
  

SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCURESTI 
Prin Mihai Florea  

Asociat Coordonator 
 

 
PRIME INSOLV PRACTICE SPRL 

Prin Ioana Toman 
Asociat Coordonator 
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Anexa nr. 4 la contractul nr. ............................ 
 

PROCEDURA DE DERULARE A 
CONTRACTULUI DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 

 
1. Ziua contractuala [D] incepe la ora 00.00 si se incheie la ora 24.00; 
2. Cererea estimativa de energie electrica pentru fiecare IBD aferent lunii urmatoare celei de consum se 
transmite cu cel putin 10 zile inainte de luna de furnizare (luna M). 
3. Cererea ferma de energie electrica pentru ziua contractuala [D] se transmite in forma IBD, cu 24 de 
ore inainte in situatia in care acesta inregistreaza modificari fata de cel transmis initial  
4. Cererea ferma si cererea estimativa cuprind cantitatile zilnice de energie, pe fiecare IBD, pentru ziua 
[D], respectiv [D+1]; 
5.  Consumatorul transmite catre furnizor, pana la ora 9:30 a zilei [D-1], cererea sa ferma de energie 
electrica pentru ziua [D] pe IBD si cererea sa estimativa de energie electrica pentru ziua [D+1]. La sfarsitul 
fiecarei saptamani (vineri) se vor transmite fisierele corespunzatoare zilelor de sambata , duminica si 
luni. Se va trata similar cu zilele de sfarsit de saptamana si situatia zilelor de sarbatoare legala. 
6. Daca nu se primesc cererile ferme  in intervalul de timp specificat la punctul anterior, furnizorul va 
considera ca cerere ferma cea specificata in ziua anterioara, cu exceptia zilelor de sambata si duminica 
. Pentru zilele de sambata si duminica se va lua in considerarea consumul pentru fiecare IBD realizat in 
weekendul anterior, tinand cont de profilul de consum pe fiecare IBD al consumatorului .  
7. Coordonatele pentru transmiterea datelor legate de prognoza de consum şi de consum, precum si a 
oricaror alte comunicari legate de derularea contractului de furnizare a energiei electrice incheiat intre 
Parti,  sunt următoarele (utilizarea poştei electronice este prioritară): 
 

FURNIZOR: CLIENT: 

E-mail: office@pgp-energy.ro; 
consumatori@pgp-energy.ro; 

E-mail: …………………………....…  

Telefon: 0728.77.88.41;  Telefon: .............................................. 

Persoane de contact:  Lucian Boureci, George 
Pantilie, Vlad Piraianu                                 

Persoane de contact:  ........................... 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:consumatori@pgp-energy.ro
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Anexa nr. 5 la contractul nr.  .......................... 

PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Preambul 
Având în vedere  

• dispozițiile Regulamentului UE nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date („Regulamentul“); 

• faptul că pentru derularea, executarea și urmărirea Contractului nr. 16 din 30.06.2021 
(„Contractul“), Părțile au acces, prelucrează, dezvăluie și transferă date cu caracter personal,  

 
Definiții 

• date personale înseamnă orice date care pot conduce la identificarea unei persoane fizice, fie 
direct, fie prin corelare între acestea, ca de exemplu nume, prenume, fotografie, vârstă, sex, 
naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, adresă IP, ocupație, venit, 
cont bancar, orientare politică, religie, semnătură, etc. 

• prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter 
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea 
sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea 
sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea 
sau distrugerea; 

• persoană vizată înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate; 

• destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism 
căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte 
terță, în sensul Regulamentului, inclusiv persoana fizică căreia îi sunt divulgate datele cu caracter 
personal, aflată într-o relație de angajare sau colaborare cu Părțile; 

• autoritatea de supraveghere înseamnă o autoritate independentă instituită într-un stat membru 
al Uniunii Europene, responsabilă cu monitorizarea aplicării Regulamentului – în România, 
autoritatea de supraveghere competentă este Autoritatea Națională pentru Supravegherea 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 

• SEE înseamnă Spațiul Economic European (incluzând statele membre ale Uniunii Europene, 
Islanda, Norvegia și Liechtenstein). 

 
Art. 1. Părțile au cunoștință de dispozițiile Regulamentului UE nr. 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și se obligă să le respecte întocmai. Părțile sunt de 
acord că orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate și utilizate pentru executarea 
obiectului prezentului Contract se va face doar în condițiile stipulate în Regulament, dreptul Uniunii 
Europene, precum și în conformitate cu legislația română în domeniu. 
 
Art. 2. Fiecare Parte are calitatea de operator de date cu caracter personal, în sensul prevederilor 
Regulamentului.  
 
Prelucrarea și transmiterea datelor personale ale reprezentanților, persoanelor de contact și 
destinatarilor Părților 
Art. 3. Fiecare Parte are acces și îi sunt dezvăluite de către cealaltă Parte datele personale ale 
reprezentanților, persoanelor de contact și destinatarilor săi implicați în derularea, executarea și 
urmărirea Contractului. Aceste date se regăsesc în cuprinsul Contractului, însă pot fi transmise și ulterior 
de către o Parte celeilalte. 
Art. 4. Fiecare Parte declară că reprezentanții, persoanele de contact și destinatarii săi au fost informați 
că datele lor personale sunt dezvăluite terților, în scopul stabilirii, derulării, monitorizării și ținerii 
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evidenței unor relații de afaceri, respectiv în vederea executării Contractului și prestării efective a 
serviciilor turistice ce fac obiectul acestuia. 
Art. 5. Fiecare Parte se obligă să prelucreze datele personale ale reprezentanților, persoanelor de 
contact și destinatarilor celeilalte Părți doar în scopul încheierii, derulării, executării, urmăririi și ținerii 
evidenței prezentului Contract.  
Art. 6. (1) Oricând pe parcursul derulării prezentului Contract, la solicitarea expresă a celeilalte Părți sau 
a persoanei vizate, precum și la încetarea Contractului, în termen de 7 (șapte) zile calendaristice, fiecare 
Parte se obligă să șteargă sau să anonimizeze datele personale ale reprezentanților și/sau persoanelor 
de contact și/sau destinatarilor, cu excepția situațiilor în care această Parte este îndreptățită să stocheze 
și/sau să prelucreze datele personale respective, fie în baza unui temei legal, fie în baza unui interes 
legitim, fie în cazul în care a obținut separat consimțământul persoanei vizate. 
(2)La solicitarea expresă a celeilalte Părți sau a persoanei vizate, fiecare Parte va transmite dovada 
respectării obligației prevăzute de alin. 1 de mai sus, comunicând, în scris, documentul doveditor și/sau 
motivele pentru care este îndreptățită să stocheze și/sau să prelucreze datele personale respective. 
 
Dispoziții finale 
Art. 7 Încetarea valabilității Anexei ori a Contractului, în orice moment, în orice împrejurări și din orice 
motiv, nu scutește Părțile de obligațiile și/sau condițiile stabilite prin prezenta Anexă în ceea ce privește 
prelucrarea și transferul datelor cu caracter personal. 
Art. 8 (1) Nicio prevedere din această Anexă nu va împiedica vreuna dintre Părți să respecte orice 
obligație legală impusă de un autoritate de supraveghere sau o instanță de judecată. 
(2) În măsura în care prezenta Anexă contravine oricărei prevederi legale aplicabile, respectarea legii 
prevalează asupra prezentei Anexe. 
(3) În măsura în care prezenta Anexa este în contradicție cu dispozițiile Contractului în ceea ce privește 
aspectele care implică protecția datelor cu caracter personal, securitatea și confidențialitatea acestora, 
termenii prezentei Anexe prevalează asupra termenilor Contractului. 
 

 
                                          Furnizor,                               Client, 
  

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

Administrator Special Administrator 
Nelu Coman  ...............................  

  
  

Administrator Judiciar  
  

SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCURESTI 
Prin Mihai Florea  

Asociat Coordonator 
 

 
PRIME INSOLV PRACTICE SPRL 

Prin Ioana Toman 
Asociat Coordonator 

 

 
 


