CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE LA CONSUMATORII CASNICI
NR. ______________/_____________________
1. Partile contractante
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,
Si
______________________, avand CNP _________________, cartea de identitate seria ___ nr.__________ eliberata la data de ___________ de catre ____________, domiciliat in _________, str.
________________________, tel : ___________, email : ______________________ , denumit consumator, in
calitate de client final casnic, s-a incheiat la data de ____________ prezentul contract.
2. Date generale
Locul de consum: ______________________________________________
Cod POD : __________________
Serie contor:
Tensiunea electrica de alimentare 0.23 kV in conformitate cu standardul de performanta
Consum lunar estimat = Conform Anexa 4.
3. Obiectul si durata contractului
Art.1. Obiectul contractului este furnizarea energiei electrice la locurile de consum cu servicii incluse de
distribuție și de sistem (după caz)si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumator privind furnizarea,
conditiile de consum, facturarea si plata energiei electrice.
Art.2. (1) Punctele de decontare sunt la bornele de iesire din contor.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care consumatorul este alimentat pe medie tensiune,
punctul de decontare este punctul de delimitare patrimoniala intre instalatia electrica a consumatorului si cea
a furnizorului.
Art.3. Utilizarea energiei electrice se va face pentru propriul consum casnic, numai pentru iluminat si
receptoare electrocasnice, cu respectarea condițiilor stabilite prin avizul/avizele tehnic(e) de
racordare/certificatul/certificatele de racordare, care fac parte integrantă din contractul de furnizare.
Art.4. Modalitatea de citire a contorului este conform Anexei 1.
Art.5. Contractul de furnizare s-a incheiat pentru durata de ____ luni, iar furnizarea incepe la data de
____________. Contractul se poate prelungi pentru o durata egala cu durata initiala, in masura in care nicio
parte nu si-a exprimat vointa de incetare a raporturilor contractuale la expirarea termenului in curs.
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Art.6. Încheierea contractelor pentru transportul/distribuția energiei electrice (dupa caz) de la furnizor până
la consumator se face de către Furnizor. Tarifele aferente serviciilor de transport și distribuție (dupa caz) a
energiei electrice sunt cele reglementate, aprobate de către ANRE.
Art.7. Cantitatea de energie electrica estimata ce urmeaza sa fie cumparata de catre consumator de la furnizor
in fiecare interval baza de decontare este prevazuta in Anexa 2. Prognoza de consum poate fi modificată în
limita puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare cu o notificare transmisa cu
[15] zile inainte de inceperea lunii de consum. Nu se vor percepe penalitati pentru orice abatere in plus sau in
minus de la consumul lunar estimat in Anexa 2.
4. Pretul contractului si modalitatea de facturare si plata
Art.8. Consumatorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice furnizate la prețul negociat de parti
pentru energia active de …..,. Prețul final va include prețul energiei active plus alte componente tarifare
adiacente, prevăzut în anexa nr. 1 punctul 1 la prezentul contract.
Art.9. Tarifele pentru serviciile de transport și de sistem, tarifele de distribuţie a energiei electrice, precum şi
alte tarife reglementate de autoritatea competentă, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi
valoarea certificatelor verzi(calcul valoare/mod de facturare) sunt detaliare prin legislaţia în vigoare
aplicabilă la momentul facturării, ele putând fi modificate şi completate ca urmare amodificărilor legislative
incidente. Orice modificare a acestora prin modificarea legislaţiei aplicabile (eliminare, completare,
modificare valoare etc) va duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către furnizor, fără a
fi necesară amendarea prezentului contract.
Art.10. In termen de 15 zile calendaristice dupa finalizarea fiecarei luni contractuale, furnizorul va emite catre
consumator o factura care va contine informatii integrale privind energia livrata in luna contractuala, energia
reactiva consumata, daca este cazul, precum si valoarea elementelor adiacente pretului pentru energia activa,
astfel cum sunt enumerate in Anexa 1 punctul 1 la contract.
Art.11. Cu luarea in considerare a prevederilor legale, factura trebuie să conţină obligatoriu următoarele date:
➢ Numarul şi data contractului
➢ Numarul şi data anexei justificative (centralizatorul aferent consumurilor) în baza căreia a fost emisă
factura.
➢ Descrierea serviciului prestat
➢ Cantitate, preţ unitar şi suma per prestaţie, cota TVA
➢ Loc de consum
➢ Datele complete de identitate ale consumatorului.
Facturile cu informatii incomplete, incorecte sau eronate sunt restituite furnizorului in scop de corectare in
10 zile lucratoare de la receptia lor de catre consumator.
Art.12. Factura emisa pentru plata contravalorii energiei electrice va fi achitata in termen de 15 zile de la data
emiterii, data emiterii facturii si termenul de scadenta fiind inscrise pe factura. Dacă data scadentei nu este
o zi lucratoare, atunci se consideră a fi următoarea zi lucratoare.
Detalii privind modalitatea de facturare si plata a pretului sunt incluse in anexa 1 punctul 2 din contract.
5. Drepturile si obligatiile furnizorului
Art.13. Furnizorul are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa furnizeze consumatorului energie electrica in mod continuu, cu exceptia intreruperilor
planificate/neplanificate care se anunta in termenul minim prevazut de legislatia in vigoare inainte in
conformitate cu Standardul de performanta de furnizare si de distributie si cu prevederile din acest contract;
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in situația în care, din motive obiective, OD renunță la întreruperea planificată, consumatorul va trebui
informat cu minimum 24 de ore înainte de data prevăzută pentru începerea lucrărilor.
b) sa asigure parametrii de calitate ai energiei electrice furnizate in conformitate cu Standardul de
performanta;
c) sa factureze consumatorului energia electrica furnizata cu tariful ales de acesta dintre tarifele legale in
vigoare;
d) sa verifice contorul periodic, la termenele stabilite de legislatie si la sesizarea scrisa a consumatorului (in
cazul sesizarilor ce se dovedesc a fi nejustificate, costul verificarilor va fi suportat de consumator, conform
tarifelor in vigoare) sau ori de cate ori este necesar;
e) sa furnizeze consumatorului informatii privind istoricul de consum si eventualele penalitati platite de acesta
conform Standardului de performanta;
f) sa raspunda la orice sesizare scrisa a consumatorului privind serviciul de furnizare conform Standardului de
performanta;
g) sa recalculeze consumul pentru perioada anterioara, atunci cand se constata defectarea contorului;
h) sa aplice prevederile legislatiei in vigoare in cazul in care constata consum fraudulos de energie electrica si
interventii necontrolate sau intentionate in instalatiile furnizorului;
i) să notifice consumatorului, în mod transparent și ușor de înțeles, orice intenție de modificare a prețului de
furnizare, precizând motivele prealabile modificării și sfera de aplicare a acesteia, în mod direct și în timp util,
cu cel puțin 14 zile înainte de intrarea în vigoare a modificării și, în ceea ce îi privește pe clienții casnici, cu cel
puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, precum și dreptul acestora de a denunța unilateral
în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă modificările notificate privind prețul de furnizare;
j) să notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare
a energiei electrice, cu ocazia primei facturi emise după modificare;
k) să permită consumatorului schimbarea efectivă a furnizorului, cu respectarea condițiilor/clauzelor
contractuale, în termen de maximum 21 de zile de la data solicitării, conform procedurii specifice aprobate de
ANRE; procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife
legate de parcurgerea acestuia;
l) să transmită consumatorului un decont final de regularizare a obligațiilor de plată în condițiile prevăzute in
contract;
m) să comunice operatorului de retea orice solicitare/sesizare/reclamație/plângere primită de la consumator
care vizează activitatea operatorului de retea la locul de consum care fac obiectul contractului de furnizare a
energiei electrice, să solicite operatorului de retea rezolvarea/clarificarea problemelor semnalate de
consumator, să primească și să comunice consumatorului răspunsul operatorului de retea, în termenele
prevăzute în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice în vigoare;
n) să transmită, la cererea consumatorului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul înregistrării
solicitării, informații privind valoarea facturilor emise și/sau date privind istoricul de consum aferent
locului/locurilor de consum al/ale acestuia, pentru ultimele 12 luni calendaristice, fără să perceapă costuri
suplimentare pentru acest serviciu;
6. Drepturile si obligatiile consumatorului
Art.14. Consumatorul are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa consume energie electrica in conformitate cu prevederile prezentului contract;
b) sa aleaga, dintre tarifele legale in vigoare, tariful pentru decontarea energiei electrice consumate; tipul de
tarif ales de consumator este conform anexei, modificarile ulterioare putand fi facute la solicitarea acestuia ;
c) sa achite integral si la termen contravaloarea energiei electrice furnizate, prin modalitatile de plata
prezentate in Anexa;
d) sa nu permita altor persoane sa se racordeze la instalatia electrica de utilizare proprie;
Voluntari,Ilfov, Str. Stefan cel Mare nr. 7A, camera 4 si 5, parter
e-mail: office@pgp-energy.ro, web: www.pgp-energy.ro
Tel.: +4 0371.479.866, Fax: +4 0371.612.141

e) sa permita accesul delegatului furnizorului/distribuitorului in punctul de masurare, pentru a verifica
respectarea prevederilor contractuale;
f) sa pastreze intacte contorul de decontare, plombele metrologice si plombele distribuitorului de la capacul
de borne al acestuia si de la firida individuala de bransament, precum si toate celelalte instalatii ale
distribuitorului aflate pe proprietatea consumatorului;
g) sa nu permita altor persoane, cu exceptia personalului distribuitorului, sa intervina la contorul de decontare
sau la instalatia distribuitorui;
h) sa mentina starea tehnica corespunzatoare a instalatiei electrice interioara si proprie in conformitate cu
prescriptiile tehnice, modificarile sau extinderile acesteia se vor efectua numai prin electricieni autorizati sau
prin agenti economici atestati de distribuitor;
i) sa sesizeze imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea contorului
de decontare;
j) sa utilizeze in instalatia electrica numai sigurante calibrate;
k) sa permita furnizorului inventarierea receptoarelor electrice in scopul recalcularii consumului in conditiile
art.8;
l) sa se prezinte la sediul furnizorului in termen de 10 zile calendaristice de la data avizarii, pentru a stabili, de
comun acord cu acesta, o data pentru citirea indexului contorului, in cazul in care cititorul-incasator nu a avut
acces la contor in doua perioade de facturare consecutive. In caz contrar, se va proceda la intreruperea
alimentarii cu energie electrica si la emiterea unei facturi din oficiu;
m) să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului
de furnizare a energiei electrice, în termen de 30 de zile de la modificare;
n) să permită accesul reprezentantului operatorului de retea în scopul de a presta activitatea de
întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, întreține, verifica, înlocui sau citi indexul grupului de măsurare,
precum și pentru a întreține, verifica sau remedia defecțiunile intervenite la instalațiile aflate în exploatarea
operatorului de retea, când acestea se află amplasate pe proprietatea consumatorului.
o) să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice și ale operatorului de retea, precum și
toate celelalte instalații aflate în exploatarea operatorului de retea, amplasate pe proprietatea sa;
p) să sesizeze imediat furnizorul sau operatorului de retea în legătură cu orice defecțiune pe care o constată
în funcționarea grupurilor de măsurare de la locul de consum care face obiectul contractului de furnizare a
energiei electrice;
q) să constituie/actualizeze/reconstituie garanția financiară la dispoziția furnizorului de energie electrică
conform prevederilor Procedurii privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali la
dispoziția furnizorilor de energie electrică în vigoare.
Consumatorul este obligat sa constituie o garanţie în cazul de două ori în ultimele 12 luni în situaţia de a
fi deconectat pentru neplata a obligaţiilor de plată, în cazul constatării unor acţiuni menite să denatureze
în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energie electrică prin ocolirea
echipamentelor de măsurare ori în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.
r) să solicite furnizorului modificarea cantităților de energie convenite în convenția de consum, atunci când
facturarea se face pe baza unei convenții de consum, oricând consideră că i se va modifica consumul, cu
condiția ca noile valori să fie transmise cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea perioadei de facturare
respective;
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s) să solicite operatorului de retea, prin intermediul furnizorului, plata daunelor provocate ca urmare a
întreruperilor cauzate de acesta.
t) să
solicite
furnizorului
modificarea
adresei
de
corespondență
facturilor/comunicărilor/notificărilor cu simpla notificare a furnizorului;

pentru

primirea

v) să solicite și să primească de la furnizor datele de consum propriu, în modnediscriminatoriu, în raport
cu costurile necesare pentru furnizarea acestor date;
u) să supună soluţionării ANRE divergenţele rezultate între părţi din derularea contractului;
w) să fie informat, conform prevederilor regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali,
asupra întreruperilor în alimentare programate;
x) să sesizeze, utilizând datele de contact ale operatorului de reţea puse la dispoziţie de către furnizor, şi să
fie informat de către operatorul de reţea cu privire laderanjamentele/întreruperile în alimentarea cu
energie electrică la locurile de consum care fac obiectul contractului;
z) sa obtina informațiile comerciale legate de activitatea de furnizare a energiei electrice prestate de către
furnizor, preturile actualizate etc. la numărul de telefon …. sau accesând pagina de web a furnizorului.
8. Raspunderea contractuala
Art.15. (1) Furnizorul este obligat sa plateasca despagubiri consumatorului in cazul deteriorarii unor receptoare
electrice, cu exceptia lampilor si a receptoarelor electrotermice, in situatia in care au aparut tensiuni mai mari
decat cele admise de normele tehnice in vigoare in punctul de delimitare a instalatiilor furnizor-consumator,
din vina dovedita a furnizorului. Procesul de acordare despăgubiri este reglementat prin Ordinul ANRE nr.
177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele
electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea.
(2) Plata acestor despagubiri se face cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) consumatorul a anuntat in scris furnizorul in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data aparitiei socului
de tensiune care a produs deteriorarea unor receptoare electrice; În cererea de despăgubire se vor menționa
cel puțin următoarele informații: numele titularului contractului de furnizare; adresa locului de consum; date
de contact (telefon, e-mail); data la care a avut loc evenimentul care a produs deteriorarea receptoarelor
electrocasnice/data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului; valoarea estimată a prejudiciului provocat
prin deteriorarea receptoarelor electrocasnice.
b) din analiza efectuata de furnizor si operatorul de distributie rezulta ca a avut loc socul de tensiune invocat
de consumator si au fost afectate receptoarele electrocasnice indicate de consumator;
c) consumatorul prezinta furnizorului documentele justificative, e.g. chitantele in care sunt mentionate sumele
platite la o unitate autorizata sa repare receptoare electrocasnice, in termen de 60 de zile lucratoare de la
aparitia socului de tensiune respective în vederea calculării despăgubirilor, precum și modalitatea de acordare
a sumei stabilite pentru despăgubire (virament bancar sau mandat poștal). Furnizorul poate solicita probe prin
care se dovedeste dreptul de proprietate al consumatorului respectiv asupra receptoarelor defecte/reparate;
d) furnizorul, in urma analizei solicitarii de despagubire formulate de consumator, se convinge ca receptoarele
defecte au fost omologate si au fost alimentate cu energie electrica prin circuite prevazute cu protectii la
scurtcircuit si supracurenti, corect dimensionate, corespunzatoare prescriptiilor tehnice in vigoare.
Art.16. In cazul in care tensiunea electrica de alimentare nu se incadreaza in limitele prevazute, la cererea
scrisa a consumatorului, furnizorul va practica reduceri tarifare de 1 % pentru fiecare procent de abatere in
afara limitelor. Reducerile tarifare se aplica pe durata neincadrarii in limite a tensiunii electrice de alimentare.
Art.17.
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(1) Neachitarea facturii de catre consumator in termen de 20 de zile de la data scadentei atrage dupa sine
penalitati de intarziere, dupa cum urmeaza:
a) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite
conform reglementarilor legale in vigoare;
b) penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei si pana la data stingerii sumei datorate;
c) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.
(2) In cazul in care consumatorul achita factura pana in cea de-a 15-a zi de la data scadentei, acesta nu
datoreaza penalitati.
(3) Daca factura si penalitatile datorate nu au fost achitate, dupa 20 de zile de la data scadentei furnizorul
transmite consumatorului un preaviz (document distinct de factura, care se transmite numai consumatorilor
care nu si-au achitat factura in termenul legal), iar dupa 30 de zile de la data scadentei, dar nu mai devreme
de 5 zile lucratoare de la data transmiterii preavizului, poate intrerupe furnizarea energiei electrice.
(4) Reluarea furnizarii energiei electrice dupa intreruperea prevazuta se realizeaza în termenul prevăzut în
Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice în vigoare, după ce furnizorul a
primit de la consumator dovada efectuării plății integrale a sumei datorate, a costurilor aferente serviciilor de
întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, precum și dovada constituirii/actualizării/reconstituirii
garanției financiare, după caz, conform prevederilor contractului semnat și ale Procedurii privind regimul
garanțiilor financiare constituite de către clienții finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică în vigoare.
În toate cazurile în care întreruperea alimentării cu energie electrică are loc din culpa dovedită a
consumatorului, costurile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării vor fi achitate operatorului
de retea de către furnizor/ consumator în baza contractului de rețea; costurile achitate de furnizor vor fi
recuperate de la consumator în baza contractului de furnizare a energiei electrice.
(5) In cazul in care consumatorul nu efectueaza in termen de 60 zile de la data intreruperii furnizarii energiei
electrice plata integrala a facturii si a penalitatilor datorate, furnizorul are dreptul sa rezilieze contractul de
furnizare a energiei electrice, urmand sa recupereze sumele datorate conform dispozitiilor legale in vigoare.
Notificarea de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice este un document distinct în forma
stabilită de către furnizor, conține data la care se reziliază contractul și se transmite consumatorului final cu
minimum 15 zile înainte de data rezilierii.
Art.18. (1) Orice schimbare a destinatiei consumului de energie electrica, in sensul utilizarii acesteia in scopuri
lucrative, va fi adusa la cunostinta furnizorului, in scris, in termen de 3 zile calendaristice de la data modificarii.
(2) Neanuntarea schimbarii destinatiei consumului de energie electrica da dreptul furnizorului de a recalcula
contravaloarea acestuia la tariful corespunzator noii categorii in care se incadreaza consumatorul.
(3) In cazul in care consumatorul foloseste receptoare electrice improvizate sau care influenteaza parametrii
de calitate ai energiei electrice (de exemplu aparat de sudura) sau care pericliteaza continuitatea in
alimentarea cu energie electrica a altor consumatori, acesta urmeaza sa suporte plata daunelor justificate pe
care le-a produs.
8. Alte clauze specifice
Art.19.(1) In toate problemele care nu sunt prevazute in prezentul contract, partile se supun prevederilor
legislatiei in vigoare (Cod Civil, Legea Energiei, Regulamentul de furnizare, Reglementări ANRE etc.).
(2) Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in termenele si in conditiile legii cu conditia ca
respectiva parte sa fi incercat sa remedieze consecintele unei astfel de situatii. Partea care invoca forta majora
trebuie sa notifice celeilalte parti aparitia situatiei de forta majora in termen de 48 (patruzecisiopt) de ore de
la producerea acestora. In cazul aparitiei fortei majore, partea care o invoca va prezenta celeilalte parti un
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certificat emis de Camera De Comert si Industrie care sa faca dovada producerii evenimentului de forta majora.
Forta majora va insemna orice imprejurare externa, imprevizibila, absolut invincibila si inevitabila, precum si
cauzele unor astfel de imprejurari, care determina in mod obiectiv imposibilitatea oricarei parti sa continue
obligatiile sale contractuale.
Art.20. Consumatorul poate solicita denuntarea unilaterala a contractului cu un preaviz de 21 zile
calendaristice, de la data inregistrarii cererii la furnizor.
Art.21.Consumatorul poate conveni cu furnizorul sistarea temporară a furnizării energiei electrice, fără
încetarea contractului, pentru o perioadă determinate de minimum o lună şi de maximum 12 luni, cu
posibilitatea prelungirii acesteia.
Art. 22. Furnizorul poate solicita rezilierea contractului in caz de consum fraudulos (sustragere de energie
electrica constata prin hotarare judecatoreasca definitiva), in caz de neplata, in cazul pierderii de catre
consumator a calitatii de detinator al spatiului pentru care se asigura furnizarea energiei electrice sau in alte
situatii prevazute de lege.
Art.23. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tututor aspectelor legale, comerciale sau tehnice
in legatura cu prezentul contract si sa nu divulge nicio informatie cu privire la executarea sau continutul
prezentului contract sau in legatura cu acesta, cu exceptia cazului in care aceste informatii trebuie divulgate
conform legii sau autoritatilor publice competente. Fac exceptie cazurile cand: a) se dispune de
consimtamantul scris al partii ale carei interese pot fi afectate de diseminarea informatiei; b)
informatia
este deja publica; c) partea este obligata sau are permisiunea de a divulga informatia in scopul respectarii unui
ordin sau a unei decizii a ANRE ori a unei legi in vigoare.
Art.24.In cazul in care orice dispozitie a acestui Contract este declarata / calificata nula, nescrisa, ineficace sau
inaplicabila de catre o instanta, un tribunal arbitral sau de orice alta autoritate competenta, celelalte dispozitii
contractuale, respectiv drepturile si obligatiile Partilor prevazute de acestea raman in vigoare. Dispozitia nula,
nescrisa, ineficace sau inaplicabila va fi eliminata din Contract, iar Partile vor depune toate diligentele astfel
incat dispozitia nula, nescrisa, ineficace sau inaplicabila sa fie inlocuita cu o dispozitie valida si aplicabila, care
sa aiba, pe cat posibil, efectele economice ale dispozitiei nule, nescrise, ineficace sau inaplicabile.
Art.25. Partile se obliga sa respecte dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si sa
asigure protectia datelor cu caracter personal furnizate cu ocazia incheierii acestui contract.
Art.26. Prezentul Contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din acesta reprezintă voința părților,
au făcut obiectul negocierii directe, înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară încheierii lui, ambele părți declarând că au înțeles sensul fiecărei clauze și consecințele lor în plan
juridic.
Art.27.Niciuna dintre părți nu va putea ceda sau transfera în orice mod, în tot ori în parte, prezentul Contract
decât cu consimțământul scris și prealabil al celeilalte părți.
Art.28. Masurarea / determinarea cantitatii de energie electrica furnizata se face conform Codului de masurare
a energiei electrice în vigoare la data efectuării serviciului de măsurare;
Art. 29. Transmiterea facturilor si notificărilor contractuale se va realiza prin e-mail la adresa:
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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 ;

Adresa:
Email:
Consumator:
Adresa:
Email:

Art.30. Furnizorul este indreptatit sa recupereze de la consumator contravaloarea energiei electrice
consumate in cazul contoarelor defecte sau contravaloarea energiei electrice consumate fraudulos, conform
reglementarilor in vigoare la data savarsirii faptei si a prevederilor tehnice aplicabile.
Art.31. Pentru remedierea instalațiilor în urma unor evenimente accidentale care necesită o intervenție
imediată, operatorul de retea ia toate măsurile necesare și anunță, dacă este posibil, pe orice cale și în timpul
cel mai scurt utilizatorii cu privire la ora și durata întreruperii care urmează. Dacă remedierea instalațiilor nu
necesită o intervenție imediată, operatorul de retea/furnizorul anunță consumatorul cu minimum 24 ore
înainte de întrerupere, prin intermediul mass-mediei (minimum presă) și pagina de internet și e-mail/sms.
Art.32.Consumatorul declară pe proprie răspundere că documentele anexate în copie,care stau la baza
întocmirii contractului (actele care atestă dreptul de folosinţăasupra spaţiului, acte de identitate) sunt
actualizate, în vigoare la momentul semnării prezentului contract şi sunt conforme cu originalul.
Art.33. Operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal din prezentul contract, precum si a celor care
pot rezulta ca urmare a ducerii la indeplinire a obiectului prezentului contract, sunt desfasurate in
conformitate cu Anexa […] la prezentul contract.
Art.34.Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale
amiabilă sau prin intermediul comisiei de soluţionare a disputelor numită prin decizia preşedintelui ANRE, vor
fi deduse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.
Art.35. Procedurile prealabile de soluţionare a litigiilor apărute cu ocazia derulării contractului nu sunt
obligatorii, iar procedurile de soluționare extrajudiciară a litigiilor pot avea o durată de 90 de zile. Totuși, Părţile
se pot adresa direct instanţei de judecată competente.Art.21. Partile contractante convin ca intrarea in vigoare
a prezentului contract, pentru bransamente noi, sa aiba loc numai dupa si conditionat de emiterea Avizului
tehnic de racordare, finalizarea Contracului de racordare, semnarea Contractului de distributie si emiterea
celorlalte documente necesare si obligatorii pentru derularea contractului de furnizare, precum si dupa
realizarea lucrarilor necesare in acest sens. Declaratia consumatorului cu privire la apartenenta spatiului face
parte integranta din contract.
Prezentul contract a fost incheiat azi _____________, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte
contractanta.
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Furnizor,
..........................

Consumator
......................................

Administrator Special
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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DECLARATIE

Subsemnatul _________________ declar pe proprie raspundere ca spatiul pentru care se incheie prezentul
contract nu se afla in litigiu cu tertii, nu face obiectul vreunei revendicari sau interdictii. In caz contrar, consimt
ca acest contract, incheiat azi ______________ sa inceteze de drept, fara o instiintare prealabila din partea
furnizorului, la data dovedirii contrariului.

DATA,

Semnatura,
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Anexa
1
la
Contractul
de
furnizare
_________/_______________________

energie

electrica

la

clienti

casnici

nr.

1.Tipul de tarif :
In calitate de consumator de energie electrica solicit ca incepand cu data de ___________ calculul contravalorii
energiei electrice sa se efectueze la urmatorul tarif :Monom simplu
Pretul de contract :
Operator de distributie
Nivel tensiune JT
Preț de contract [lei/MWh] - preț energie electrica active
- tarife reglementate de transport TG
- tarif de distributie reglementat
- tarif reglementat servicii de sistem

[lei/MWh]

[lei/MWh]
TL

[lei/MWh]

[lei/MWh]
[lei/MWh]

Pretul de contract nu contine valoarea certificatelor verzi- ............. lei, contributia pentru cogenerare de inalta
eficienta- ......... lei si acciza-............ lei.
La pretul final se adauga TVA.
Schimbarea tarifului se poate face in conformitate cu ordinul ANRE in vigoare pentru aprobarea tarifelor
reglementate pentru energie electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune
consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici.
Prețul contractului include și orice alte tarife și taxe ce vor fi introduse de autoritatea de reglementare
competentă, conform prevederilor legale în vigoare, fiind actualizat de drept și automat ori de câte ori
intervine o modificare a tarifelor reglementate, fără a fi necesară amendarea prezentului contract prin act
adițional.
Valoarea certificatelor verzi este facturată separat faţă de preţul pentru energia electrică, conform
prevederilor legale în vigoare.
În cazul în care Cumpărătorul plăteşte contravaloarea energiei reactive, conform reglementărilor în vigoare
(putere aprobată mai mare de 30 kW), prețul pentru energia reactivă este cel reglementat de către ANRE.
2. Sistemul de facturare convenit
2.1. Contravaloarea energiei electrice consumate se factureaza lunar, in primele 15 zile ale lunii urmatoare
lunii de livrare, in baza indexului transmis de consumator prin sistemul de autocitire conform art. 5.1 de mai
jos sau prin estimare.
2.2. In cazul in care consumatorul nu transmite indexul in intervalul atribuit, factura se emite, cu aceeasi
periodicitate, pe baza estimarii, in functie de istoricul de consum.
2.3. Estimarea se face pe baza istoricului de consum (conform metodologiei elaborate de distribuitor si
aprobate de ANRE)
2.4. Regularizarea consumului se face prin citirea contorului de catre reprezentantul distribuitorului de regula
la 6 luni. Factura urmatoare citirii contorului se emite pe baza ultimelor doua indexe citite si ia in considerare
cantitatile estimate si facturate in perioada dintre cele doua citiri de regularizare. Pentru perioada de la data
citirii de regularizare pana la data emiterii facturii se adauga, deasemenea, si o cantitate estimata. Factura
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urmatoare citirii de regularizare (“factura de regularizare”) poate fi pozitiva sau negativa dacă există diferenţe
între cantitatea de energie electrică efectiv consumată pe intervalul de citire și suma cantitătilor facturate.
2.5 In situatii speciale prevazute în Regulamentul de furnizare, se pot emite facturi si cu alta periodicitate.
2.6. La încetarea contractului, furnizorul va emite și va trimite consumatorului o factură finală de regularizare
in termen de 42 de zile de la data incetarii contractului, în baza citirii/estimarii finale transmise de operatorul
de reţea. Cumpărătorul va achita această factură în termen de 30 zile de la data facturii.
2.7.După încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, factura de regularizare a contravalorii
certificatelor verzi se comunică de către furnizor consumatorului în termenele și condițiile prevăzute de actele
normative aplicabile în vigoare.
2.8. În situația în care decontul final de regularizare prevăzut la art. 2.6. și factura de regularizare a contravalorii
certificatelor verzi prevăzută la art. 2.7. conțin un sold pozitiv, consumatorul are obligația să achite
contravaloarea acestora până la termenul scadent. În situația în care decontul final de regularizare și factura
de regularizare a contravalorii certificatelor verzi conțin un sold negativ, furnizorul are obligația să returneze
consumatorului sumele datorate, în condițiile stabilite prin contract, în termen de maximum 15 zile de la data
emiterii acestora.
2.9. În caz că o sumă facturată de către furnizor este contestată în parte de către consumator, atunci plata
sumei necontestate se va efectua până în ziua limită de plată. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior
pe cale amiabilă sau de către instanţa competentă ca fiind datorate de către consummator acesta va plăti pe
lângă suma datorată penalitati. Refuzul total sau parţial al consumatorului de a plăti o factură emisă de
Furnizor se va aduce la cunoştinţa acestuia în termen de ….. zile de la data emiterii acesteia. Furnizorul
este obligat să analizeze temeinicia plângerii și să comunice consumatorului rezultatul analizei în termen de 5
zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, indiferent dacă factura a fost sau nu a fost plătită. În cazul în care
soluționarea plângerii implică verificarea datelor măsurate, termenul de 5 zile lucrătoare se prelungește cu
intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică operatorului de masurare solicitarea de verificare a
datelor contestate și ziua în care furnizorul transmite consumatorului răspunsul primit de la operatorul de
masurare. 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, iar aceasta va fi compensată din valoarea
următoarei facturi.
2.10. Plata oricărei facturi se va efectua în lei.

3. Modalitati de distribuire a facturii
3.1. Distribuirea facturii de energie electrica la adresa de corespondenta a consumatorului, mentionata in
contract sau comunicata de acesta, se face prin intermediul unui prestator ales de furnizor. Contravaloarea
prestatiei de distribuire a facturii se suporta de client si va fi prevazuta distinct in factura de energie electrica.
3.2. Pentru transmiterea facturilor de energie electrica in format electronic furnizorul va crea pe Portalul
propriu un cont dedicat consumatorului in care se incarca lunar facturile si care pot fi accesate printr-o
procedura ce va fi transmisa dupa semnarea contractului. Concomitent cu incarcarea pe Portal a facturii de
energie electrica se transmite catre consumator un email de atentionare la care este atasat factura.
OPTIUNE DISTRIBUIRE FACTURA
Prin posta

Electronic

Nota. Puneti X in casuta corespondenta modalitatii pentru care optati sa primiti factura

Voluntari,Ilfov, Str. Stefan cel Mare nr. 7A, camera 4 si 5, parter
e-mail: office@pgp-energy.ro, web: www.pgp-energy.ro
Tel.: +4 0371.479.866, Fax: +4 0371.612.141

4. Modalitati de plata
Consumatorul poate folosi oricare din modalitatile de plata mentionate mai jos, modalitati ce pot fi actualizate
pe baza intelegerilor incheiate de catre furnizor cu diversi prestatori si comunicate odata cu factura.
Virament bancar

la casieria furnizorului

Cont bancar:
-

RO10 BTRL 0640 1202 H296 93XX deschis la BANCA TRANSILVANIA
În cazul în care plata se realizează prin virament bancar, obligaţia de plată se consideră îndeplinită în ziua
alimentării contului bancar al furnizorului cu sumele care au facut obiectul plăţii.
5. Modalitati de citire a contorului
5.1. Consumatorul are posibilitatea de a transmite pe email indexul contorului intr-un format excel care ii va fi
transmis dupa semnarea contractului, in intervalul 24-28 din luna de livrare. In cazul in care nu va transmite
indexul in acest interval consumul va fi estimat.
5.2. Citirea de regularizare a consumului se efectueaza de catre delegatul imputernicit al operatorului de
distributie, conform unui calendar de citire.
Prezenta anexa a fost intocmita in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte si face parte integranta din
contract.

Furnizor,

Consumator ,

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

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

Administrator Special
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
Mandat de reprezentare
Consumatorul, având următoarele date de identificare: ______________________, avand CNP
_________________, cartea de identitate seria ___ nr.__________ - eliberata la data de ___________ de catre
____________, domiciliat in _________, str. ________________________, tel : ___________, email :
______________________ , denumit consumator acordă Furnizorului de energie electrică
Photovoltaic Green Project SRL (în reorganizare, in reorganisation, en redressement), reprezentat de dl. Nelu
COMAN, in calitate de Administrator Special, cu sediul în Bucuresti, The Grand Offices, Calea 13 Septembrie
nr. 90, etaj 2,cam. 2.16, sector 5,cod postal 050726, înscrisă în Registrul Comerţului la nr. J40/8949/2012, CUI
30508281, telefon: 021.403.42.63, fax: 021.403.42.33, e-mail: office@pgp-energy.ro , avand licenţă ANRE de
furnizare a energiei electrice nr. 1771 din data 01.04.2015
1. Un mandat irevocabil fără reprezentare, cu titlu gratuit, pentru ca PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL să
poată încheia contractele de distribuţie (cu Operatorul de distribuție competent) şi de transport de energie
electrică (cu Operatorul de transport competent). Pentru aducerea la îndelinire a prevederilor contractelor de
distribuție și de transport, Consumatorul declară, că a luat cunoştinţă de conţinutul contractelor cadru de
distribuţie şi transport.
2. Un mandat irevocabil cu reprezentare, cu titlu gratuit (cu excepţia rambursării eventualelor cheltuieli
documentate), pentru ca PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL să poată solicita operatorului de distribuție
competent, pe parcursul derulării contractului de furnizare a energiei electrice şi doar în urma solicitării
exprese a consumatorului, modificări ale condiţiilor tehnice care au stat la baza contractului de furnizare (ex:
spor de putere, mutare grup de măsură, etc.).
Furnizor,

Consumator,

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

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

Administrator Special
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 4 – Prognoza de consum
Perioada de consum (luna)

Consum estimat (kWh/lună)

Ianuarie …
Februarie …
Martie …
Aprilie …
Mai …
Iunie …
Iulie …
August …
Septembrie …
Octombrie …
Noiembrie …
Decembrie …
Total

Semnatura
…………………………..
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