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CONTRACT 

de vânzare-cumpărare a energiei electrice  
nr. ......... din data semnării ......................... 

 
 

ENGIE Romania S.A., persoană juridică română, Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti, sub nr. J40/5447/09.06.2000, cod unic de înregistrare RO13093222, tel: Call Center 
021.9366, fax: 021.301.20.08/021.301.20.83, titular al Licenţei de Furnizare emise de ANRE nr. 2078/28.02.2018, 
cont RO08 BRDE 450S V067 1909 4500, deschis la BRD Societe Generale, reprezentată în vederea semnării de 
<>, în calitate de Vânzător, pe de o parte, şi 

 
.................................................... cu sediul în loc. ......................., str. .................. nr. ............, jud./sector .............. 
telefon ...................., fax ........................, e-mail ……………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub 
nr. ..........................., CUI ..........................., reprezentată legal prin .......................... în calitate de 
............................................, denumită în continuare Cumpărător, pe de altă parte 

 
denumite individual Partea, si în mod colectiv Părţile, de comun acord, au convenit încheierea prezentului contract 
de vânzare-cumpărare energie electrică (denumit în continuare Contractul), în următorii termeni şi condiţii: 

Art. 1 Obiectul Contractului  
(1) Obiectul prezentului Contract îl reprezintă vânzarea – cumpărarea de energie electrică, cu servicii incluse de 

distribuție și de sistem (după caz), la locul de consum situat la 

adresa:.........................................................................., pe nivelul de tensiune ........................................., număr loc 

consum ..........................................., POD loc consum ....................................., serie contor.........................., 

puterea aprobată ....................., conform Avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare şi cu respectarea 

condiţiilor din acesta. 

Art. 2 Durata Contractului  
(1) Prezentul contract de vânzare – cumpărare energie electrică se încheie pe durată nedeterminată, cu intrare în 
vigoare de la data de ............................ (data începerii furnizării), dar nu mai devreme de semnarea în prealabil a  
contractului de distribuţie, respectiv de transport de energie electrică. 

Art. 3 Prețul Contractului 
(1) Prin prezentul contract Cumpărătorul aderă în mod neechivoc la următoarea ofertă: 

Denumire Perioada de valabilitate Preț energie activă  
Nivel tensiune Termen de plată 

oferta preț (lei/kWh) fără TVA  

    

        

 .....luni de la data intrării 
Preț* : 

    30 zile calendaristice de 
 

în vigoare a contractului 
    

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

la data facturii      

 
conform art. 2 

     

       
        

*Prețul ofertei se completează cu un abonament de....... lei/zi.    

 
(2) Prețul final va include prețul energiei active, tariful de introducere energie electrică în reţea (TG), tariful de 
extractie energie electrică din reţea (TL), costul serviciilor de sistem, tarife de distributie. Conform art.3 alin. (1) 
prețul ofertei se completează după caz cu un abonament. Tarifele reglementate se regăsesc actualizate la adresa: 
https://www.engie.ro/tarife-reglementate/. Prețul contractului include si orice alte tarife si taxe impuse de autoritatile 
de reglementare, conform prevederilor legale în vigoare, fiind actualizat de drept ori de câte ori intervine o 
modificare a tarifelor reglementate, fără a fi necesară modificarea prezentului Contract prin act adițional.  
(3) Prețul nu include TVA, accize, contravaloarea certificatelor verzi şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă 
eficienţă, care sunt reglementate prin legislatia în vigoare aplicabilă la momentul facturării, ele putând fi modificate 
automat ca urmare a modificărilor legislative incidente, fără a fi necesară amendarea prezentului Contract prin act 
adiţional.  
(4) Prețul se poate actualiza, modifica şi în conformitate cu prevederile Art. 8 „Modificarea circumstanţelor” din 
Condiţiile Generale.  
(5) Prețul pentru energia reactivă este cel reglementat de către ANRE, detaliat în Anexa 2.  
(6) Înainte cu cel putin 14 zile calendaristice de expirarea perioadei de valabilitate a prețului, Vânzătorul va notifica 

Cumpărătorul cu privire la noile condiţii de preț, care se vor aplica automat, fără a fi necesară încheierea unui act 

aditional. În cazul în care Cumpărătorul nu acceptă noile condiţii de preț, acesta va avea dreptul de a denunţa 

contractul, în condiţiile specificate la Art 5. alin.(1), litera b. Dacă Vânzătorul nu notifică intenţia de modificare a 
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prețului cu cel putin 14 zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestuia, condiţiile de preț 
existente se vor prelungi automat. 

Art. 4 Modalitatea de facturare si condiţii de plată.  
(1) Vânzătorul va emite lunar, conform prevederilor Codului Fiscal şi va trimite Cumpărătorului o factură reprezentând 

contravaloarea energiei electrice măsurate şi transmise de Operatorul de reţea (OR) sau a cantităţilor convenite cu 

Cumpărătorul prin Prognoza de consum prevăzută în Anexa 1 sau prin estimarea consumului lunar conform istoricului de 

consum comunicat de către Operatorul de reţea (OR) sau a altor cantităţi estimate agreate de către Părţi prin prezentul 

Contract. Prognoza de consum poate fi modificată în limita puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/certificatul de 

racordare. În situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în 

sistem pausal în conformitate cu procedura specifică aprobată de ANRE prin Ordinul nr. 121/2015. În situaţia în care 

Operatorul de reţea (OR) recalculează consumul clientului, conform Ordinului nr. 121/2015, pe o perioadă de timp 

anterioară ultimei luni de consum, Vânzătorul va factura clientului consumul reprezentând consumul recalculat la prețul 

CPT (consum propriu tehnologic) notificat de Operatorul de reţea (OR). La solicitarea Cumpărătorului, Vânzătorul va 

pune la dispozitia acestuia informatiile suport pentru recalcularea şi facturarea consumului respectiv. Cumpărătorul va 

achita această factură în termen de 30 zile de la data facturii.  
(2) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului Contract este măsurată în conformitate cu 
dispozitiile Codului de măsurare a energiei electrice în vigoare la data efectuării serviciului de măsurare.  
(3) În cazul facturării pe baza de consum estimat, dacă la sfârsitul intervalului de citire se constată că există diferenţe 

între cantitatea de energie electrică efectiv consumată pe intervalul de citire si suma cantităţilor estimate facturate se 

procedează la regularizarea consumului, pentru care se va emite o factură de regulariare. Regularizarea consumului 

se face periodic fără a depaşi 6 luni, prin citirea contorului de către reprezentantul Operatorului de reţea (OR). 

(4) Transmiterea facturilor si notificărilor contractuale se va realiza prin e-mail la adresa [................................................... ] 
sau prin poştă/curier la adresa de corespondenţă a Cumpărătorului……………… 

........................................................................................................................................................................................ 
(Nota: Se va completa o singură opţiune).  
(5) Cumpărătorul va plăti integral factura până la data scadentă, prin intermediul oricărei modalităţi convenite de 
Părţi. În cazul în care plata se face prin transfer bancar, se consideră drept data de efectuare a plăţii data creditării 
contului bancar al Vânzătorului cu sumele cuvenite.  
(6) În cazul în care Cumpărătorul nu achită factura de consum lunară / factura de regularizare în termenul prevăzut 
în Contract, Vânzătorul poate să procedeze la întreruperea furnizării de energie începând din a 15-a zi 
calendaristică de la scadenţa facturii, cu o notificare prealabilă de 7 zile calendaristice, urmând ca toate 
consecintele ce decurg din aceasta întrerupere să cadă în responsabilitatea exclusivă a Cumpărătorului. După 
achitarea integrală a facturilor restante, Vânzătorul va solicita operatorului de reţea reluarea furnizării către 
Cumpărător în condiţiile mentionaţe în standardul de performanţă.  
(7) În cazul în care Cumpărătorul nu achită în termen de 10 zile calendaristice de la data întreruperii furnizării, 
contravaloarea facturilor scadente, Vânzătorul poate să rezilieze prezentul Contract, conform dispozitiilor Art. 5 alin.  
(1) litera c.  
(8) La încetarea contractului, Vânzătorul va emite si va trimite Cumpărătorului o factură finală de regularizare, în 
baza citirii finale transmise de Operatorul de reţea (OR). Cumpărătorul va achita această factură în termen de 30 de 
zile de la data facturii.  
(9) În cazul în care Cumpărătorul nu efectuează în termen de 1 an de la data rezilierii contractului, anunţată de 
Vânzător, plata integrală a tuturor datoriilor financiare pe care le are către Vânzător sau Operator de reţea (OR), 
acesta din urma poate să demonteze elemente ale instalatiei de racordare.  
(10) Valoarea certificatelor verzi este facturată separat faţă de prețul pentru energia electrică, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, după algoritmul descris în Condiţiile Generale de Contractare. 

Art. 5 Clauze de încetare  
(1) Prezentul contract poate înceta prin: 

a. acordul de voinţă al Părţilor;  
b. prin denunţarea unilaterală de către Cumpărător, prin transmiterea unei notificări scrise către Vânzător cu 

cel putin 30 de zile înainte. În situaţia denuntării de către Cumpărător în vederea schimbării furnizorului, se 
vor respecta termenul prevăzut în Regulamentul de furnizare şi condiţiile din Procedura de schimbare a  
Furnizorului;  

c. prin reziliere de către oricare dintre Părţi, cu o notificare prealabilă cu cel putin 15 zile înainte, în cazul 
neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.  

(2) Contractul încetează la termenul mentionaţ în notificarea de încetare, sub rezerva achitării în avans de către 
Cumpărător a contravalorii ultimei facturi aferente perioadei contractuale reflectând consumul estimat a fi realizat 
până la data efectivă a încetării, urmând ca în baza citirii finale să se emită o factură de regularizare  
(3) Indiferent de modul de încetare a prezentului Contract, obligaţiile de plată, născute prin acest Contract rămân 
datorate şi se vor plăti la termenul prevăzut între Părţi. 
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Art. 6 Răspunderea contractuală  
(1) Neachitarea de către Cumpărător a unei facturi emise de Vânzător atrage perceperea de majorări de întârziere, 
calculate asupra valorii neachitate, în cuantum stabilit pentru neplata datoriilor la bugetul de stat începând cu ziua 
calendaristică următoare scadenţei facturii si până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii.  
(2) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, 
partea în culpă va datora celeilalte Părţi despăgubiri în limita prejudiciului suferit.  
Cumpărătorul va putea solicita Vânzătorului daune, numai în limita daunelor materiale directe, provocate din culpa 
exclusivă a Vânzătorului, nefiind incluse prejudiciile indirecte, materiale sau nemateriale, în limita a 20% din 
consumul mediu anual al Cumpărătorului.  
(3) Vânzătorul nu va răspunde pentru obligatii legale si/sau contractuale care intra in sarcina prestatorului 
serviciului de distributie sau de transport, a Cumpărătorului sau a altor terti, inclusiv, dar fără a se limita la 
următoarele: modificari ale parametrilor serviciului de distributie a energiei electrice, care pot conduce, printre altele 
la căderi de tensiune sau întreruperi în furnizarea energiei electrice.  
(4) Vânzătorul/Operatorul de reţea (OR) nu răspunde pentru daune dacă întreruperea furnizării energiei electrice 
sau calitatea necorespunzătoare a energiei electrice se datorează următoarelor cauze:  

a) cazul de forţă majoră;  
b) daunele sunt cauzate de întreruperi planificate notificate conform standardului de performanţă pentru 

serviciul de distributie/transport;  
c) daunele sunt cauzate de întreruperi în situaţii exceptionale, dacă Operatorul de reţea (OR) si Vânzătorul au 

actionat în conformitate cu prevederile reglementarilor în vigoare pentru astfel de situaţii. 

Art. 7 Protecţia datelor 
 
(1) Fiecare Parte va transmite celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi, 
responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele de identificare, functie/post, număr 
de telefon, adresa de email. Pentru mai multe detalii a se vedea Nota de informare postată pe site-ul 
https://www.engie.ro/protectia-datelor.  

(2) ENGIE prelucrează datele Cumpărătorului pentru furnizarea și îmbunătăţirea serviciilor sale, efectuarea de studii și 
cercetări de piaţă, în scop statistic și pentru activităţi de marketing, reclamă și publicitate. Datele Cumpărătorului vor 
putea fi dezvaluite către partenerii contractuali ai ENGIE, persoane fizice sau juridice care actionează ca persoane 
împuternicite ale ENGIE și/sau alte companii din grupul ENGIE. 

 (3) Comunicări comerciale. 

□ Mă opun comunicărilor comerciale cu privire la produse și servicii similare comercializate de companiile din Grupul 

ENGIE si partenerii acestora. 
Art. 8 Clauze finale  
(1) Pentru evitarea oricărui dubiu, prin aderarea la prezentul Contract, Părţile declară si confirmă ca îşi asumă si 
acceptă în mod expres toate condiţiile si termenii din acest Contract, inclusiv dar fără limitare clauzele privind 
prețul, garantii, modalitatea de facturare si condiţiile de plată, încetarea contractului, limitarea răspunderii 
Vânzătorului, întreruperea prestării serviciului.  
(2) Fiecare persoană care încheie prezentul Contract declară şi garantează ca este reprezentantul autorizat al 
Părţii pentru care încheie prezentul Contract.  
(3) Părţile garantează ca prin încheierea prezentului Contract se obligă în mod valid una faţă de cealaltă.  
(4) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate informatiile, documentatiile si 
datele necesare bunei derulari a Contractului si care sunt accesibile conform reglementarilor in vigoare tuturor 
autoritatilor statului, institutiilor financiar-bancare, consultantilor si contractantilor.  
Orice modificare a Contractului va fi agreata in scris de către Părţi, prin semnarea de acte aditionale. Modificarile 
ulterioare ale actelor normative la care s-a facut referire in prezentul contract, se vor aplica în mod automat, fără a fi 
necesară încheierea unor acte aditionale, cu exceptia celor care prevad în mod expres acordul de vointa al Părţilor.  
(6) Toate comunicarile adresate oricarei Părţi vor fi efectuate în limba română si transmise prin fax, telefon, e-mail, 
inclusiv mesaje text (sms) la numarul de telefon declarat de Cumpărător sau la adresa de e-mail menţionată la Art. 4 
alin. (4) din prezentul Contract.  
(7) În situaţia în care contractul de distributie pentru locul/locurile de consum ale Cumpărătorului este încheiat între  
Operatorul de reţea (OR) si Vânzător, prevederile prezentului contract se completează cu prevederile Condiţiilor 
speciale si generale pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice prevăzute în Anexele 1 si 2 la 
ordinul ANRE nr. 90 /2015.  
(8) Prezentul Contract, Anexele si Condiţiile Generale de Contractare la acesta care fac parte integrantă din acesta, 
reprezintă voinţa Părţilor si înlătură orice înţelegere verbală sau scrisă dintre acestea, anterioară încheierii lui, inclusiv 
contracte anterioare şi acte adiţionale, în vigoare la data încheierii prezentului Contract, si care au acelasi obiect cu 
cel al prezentului Contract.  
(9) Cumpărătorul declară că a citit şi este de acord cu prevederile Condiţiilor Generale de Contractare disponibile pe 
https://www.engie.ro/contracte-si-condiţii-generale/. 

Vanzator Cumparator 
Director Directia Vanzari Clienti Rezidentiali Reprezentant legal, 
Reprezentant in vederea semnarii, (nume in clar si semnatura) 

https://www.engie.ro/protectia-datelor
https://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale/


 
Cod Partener ………………………. 

 

C3 - restrans              Pagina 4 din 4 

 

 
Anexa nr. 1 
 PROGNOZĂ DE CONSUM 

  
Perioada de consum  Consum estimat 

(luna) (kWh/lună) de Cumpărător 
  

Ianuarie … 
  

Februarie … 
  

Martie … 

Aprilie … 

Mai … 

Iunie … 
  

Iulie … 
  

August … 

Septembrie … 

Octombrie … 

Noiembrie … 
  

Decembrie … 
  

Total … 
  

 
 

Anexa nr. 2 

PREȚUL FINAL ŞI METODOLOGIA DE CALCUL AL VALORII CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ 

1. Contravaloarea energiei electrice active de plată (exclusiv TVA , accize şi contribuţia pentru cogenerare de 
înaltă eficienţă) se calculează astfel:  

V = EA x pc  
- pc este prețul de contract (exclusiv TVA, accize, certificate verzi si contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă); 
- EA este energia electrică activă (măsurată) rezultată din calculul diferentei dintre indecsi lunari X cu constanţa 
contorului, care va fi comunicată de către OR;  
- V este valoarea calculată a energiei electrice active consumată. 
2. Contravaloarea energiei electrice reactive, la nivelul de tensiune al locurilor de consum, se calculează astfel:  

(1) Energia reactivă capacitivă se plăteşte integral; 
(2) Energia  reactivă  inductivă  se  plăteşte  numai  pentru  un  factor  de  putere  care  este  sub  valoarea  
coespunzătoare limitei factorului de putere reactiv, stabilită de autoritatea competentă.  
(3) Energia reactivă consumată în perioada de facturare cu un factor de putere mai mic decât 0,9 se plăteşte de 
către Cumpărător, cu exceptia situatiei în care mijloacele de compensare ale Cumpărătorului au fost deconectate 
din dispoziţia Dispecerului Electroenergetic, astfel:  
a) în cazul în care Cumpărătorul realizează un factor de putere mediu lunar sub 0,9, acesta va plăti diferenţa 

dintre cantitatea de energie electrică reactivă consumată şi cantitatea corespunzătoare factorului de putere 
neutral, la prețul reglementat al energiei electrice reactive, pentru nivelul de tensiune al locurilor de consum;  
b) în cazul în care Cumpărătorul realizează un factor de putere mediu lunar mai mic decat 0,65, acesta va plăti 

energia electrică reactivă rezultată din diferenţa dintre cantitatea consumată şi cea corespunzătoare factorului 

de putere neutral cu de 3 ori prețul în vigoare. 

3. Plata pierderilor de energie activă, la nivelul de tensiune al locurilor de consum, în cazul injecţiei de energie 
reactivă dinspre Cumpărător spre reţeaua de distribuţie.  
În cazul functionarii în regim de supracompensare (Cumpărătorul injectează energie reactivă în reţeaua de 
distributie), Cumpărătorul va plăti contravaloarea pierderilor de energie activă cauzate de circulaţia puterii reactive 
injectate, pierderi care reprezintă 10% la JT, 7% la MT, 5% la IT din energia reactivă injectată. Contravaloarea 
pierderilor va fi calculată la tariful reglementat pentru Cumpărători captivi tip D (monon simplu) pentru energia 
electrică activă, la nivelul de tensiune al locurilor de consum.  
4. Ajustarea cantităţilor măsurate  
În cazul în care punctele de delimitare ale Cumpărătorului cu distribuitorul nu coincid cu punctele de măsurare a 
energiei electrice, cantităţile masurate se vor ajusta conform prevederilor legale. 
5. Modul de recalculare a consumului în cazul defectării grupului de măsură  
Se vor respecta reglementarile legale în vigoare privind calculul energiei electrice care se facturează în situaţia 
defectării grupului de măsură. 
 
 
 
 
Vanzator Cumparator 
Director Directia Vanzari Clienti Rezidentiali Reprezentant legal, 
Reprezentant in vederea semnarii, (nume in clar si semnatura) 


