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CONTRACT 
pentru vanzare-cumparare de energie electrica la clientii eligibili 

nr. ....... data 26.01.2016 
 

 
CAP. 1. Partile contractante – denumite in continuare Parti sau Partile 

 
 Intre GDM LOGISTICS SRL,cu sediul in localitatea Rm Valcea, str. Colonel Badescu nr. 12A, judetul 
Valcea, telefon 0350/401 791, fax 0350/401 792, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul VALCEA la nr. J38/212/2014, cod fiscal RO30271044, licenta ANRE pentru furnizarea energiei 
electrice nr. 1307/02.08.2013, avand contul RO82 RNCB 0263 1280 9180 0002 deschis la BCR Sucursala Rm 
Valcea, reprezentata prin BALAN DENISE Administrator si prin BOJAN FELIX BOGDAN in calitate de 
imputernicit pentru semnarea contractelor de vanzare cumparare energie, denumita  furnizor, avand calitatea 
de vanzator, pe de o parte, 

 si 
 SC .................................SRL, cu sediul in....................telefon.....................  

fax................................., email:........................, inscrisa in Registrul Comertului la 

nr............................, cod fiscal...................................  cont de virament nr……………………………. 

deschis la........................... reprezentata prin................................. in calitate de Administrator,, 
denumita consumator, avand calitatea de cumparator, pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract. 

 
CAP. 2. Obiectul contractului 

 
Art. 1.(1) Obiectul contractului este furnizarea energiei electrice la locul(rile) de consum specificate in 

Anexa nr. 4 la prezentul contract si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumator privind furnizarea, 
facturarea, plata, achitarea facturilor si alte servicii, precum si conditiile de consum al energiei electrice. 

 
(2) Valoarea estimativa a contractului este de ...............lei fara Tva, acciza, certificate verzi si cogenerare 

de inalta eficienta 
 
(3) Termenii utilizati in prezentul contract sunt definiti in Anexa nr.1 la prezentul contract. 

 
 
 
CAP. 3. Durata contractului 
 

          Art. 2.(1) Contractul se incheie pe o perioada nelimitata, distributia facandu-se in conditiile stabilite prin 
avizul/avizele tehnic(e) de racordare emis(e) de OPERATORUL DE DISTRIBUTIE IN ZONA CARUIA SE AFLA 
PUNCTUL DE CONSUM si in baza conventiei de exploatare (Avizul/avizele tehnic(e) de racordare si 
Conventia(le) de exploatare sunt anexe la prezentul contract).  

 
(2) Contractul se poate prelungi sau modifica, cu acordul partilor, doar prin incheierea unui act aditional. 
 
(3) Prezentul contract se poate denunta unilateral de catre consumator/cumparator cu un preaviz scris 

transmis cu 30 de zile in prealabil. 
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CAP. 4. Determinarea marimilor de facturat  
 
 Art. 3. Marimile de facturat se determina din marimile masurate pe baza indicatiilor grupurilor de 
masurare / contoare pentru decontare, instalate de catre operatorul de masura,conform tipului de tarif negociat 
de partile contractante la care se fac corectiile prevazute in reglementarile legale in vigoare raportat la punctul 
de delimitare si caracteristicile si corectiile indicatiilor grupului de masura. 
 
 Art. 4. Conditiile de masurare a marimilor de facturat (conform tipului de tarif negociat de partile 
contractante) sunt conform reglementarilor legale in vigoare.  

 
CAP. 5. Modalitati si conditii de plata 

 
Art. 5. Consumatorul va plati furnizorului contravaloarea marimilor masurate (consumate) conform 

tipului de tarif negociat de partile contractante,la pretul de contract conform conditiilor din Anexa nr.3 la contract. 

 Art. 6. (1) Furnizorul va emite factura in primele 10 zile ale lunii urmatoare lunii de consum, factura 
care va cuprinde consumul de energie activa din luna precedenta precum si toate taxele aferente conform 
legislatiei in vigoare platibila in termen de 30 zile calendaristice de la data receptiei de catre 
consumator/cumparator. Factura va fi trimisa prin E-mail sau curier cu confirmare de primire. 

  (2) Perioada de citire pentru locurile de consum va fi de regula cea consemnata in Anexa nr.4 la 
prezentul contract. 

  (3) Facturile privind energia electrica se vor achita conform modalitatilor de plata prevazute in 
prezentul contract cu respectarea legislatiei in vigoare. 

  
 Art. 7. (1) La finele perioadei de facturare se face citirea grupurilor de masurare / contoare, 
consemnandu-se marimile masurate conform tipului de tarif negociat de partile contractante, energia reactiva 
consumata de catre consumator, energia reactiva livrata de catre acesta in reteaua de distributie. Partile sunt 
de acord si cu citirea de la distanta. 

 (2) Citirea contoarelor se va efectua de regula in primele doua zile lucratoare ale fiecarei perioade de 
citire sau intr-o perioada convenita intre parti. In situatia in care grupurile de masurare / contoarele se afla 
instalate la consumator, acesta are obligatia sa asigure accesul reprezentantului furnizorului si/sau al 
distribuitorului. 
 

CAP. 6. Conditii de derulare a contractului 
 
 Art. 8. (1) Cantitatea de energie electrica pe care consumatorul urmeaza sa o cumpere de la furnizor 
pe perioada de derulare a prezentului contract si detaliata pe fiecare luna, este prevazuta in Anexa nr. 2 la 
prezentul contract. Modificarea acestor valori se poate efectua conform procedurii descrise in Anexa nr. 2 la 
prezentul contract. 

 (2) Incheirea contractului pentru transportul si distributia energiei electrice pana la consumator se face 
de catre furnizor. Furnizorul va pune la dispozitie consumatorului/cumparatorului contractului pentru transportul 
si distributia energiei electrice pana la consumator daca va fi solicitat de catre consumator/cumparator. 
 (3) Regimul de limitare sau restrictie se aplica in conformitate cu Codul retelei de transport si Codul 
retelei de distributie.  
 
 Art. 9. (1) La incetarea contractului, in situatia in care consumatorul nu mai are debite fata de furnizor, 
regularizarea se face prin emiterea unei facturi de catre furnizor si plata acesteia de catre consumator, conform 
modalitatilor de plata prevazute in prezentul contract cu respectarea legislatiei in vigoare. (Anexa 3) 
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 (2) Pentru diferentele dintre cantitatea de energie electrica contractata si cea efectiv furnizata ca 
urmare a instructiunilor si comenzilor operative emise de catre operatorul de sistem, consumatorul nu poate 
solicita furnizorului plata de daune. 

(3) Energia electrica furnizata conform prevederilor prezentului contract este masurata in conformitate 
cu reglementarile legale in vigoare. 

 (4) Factura de regularizare a costurilor cu certificatele verzi se emite dupa  stabilirea de catre ANRE 
a cotei anuale finale obligatorii de achizitie de certifcate verzi, de regula pana la 1 septembrie  al fiecarui an, 
pentru consumul inregistrat in anul anterior.   

 
Art. 10. (1) Partile vor respecta instructiunile si comenzile operative emise de catre operatorul de sistem 

in baza reglementarilor legale in vigoare. Obligatiile ce revin fiecarei parti in baza prezentului contract nu pot fi 
invocate drept cauza a nerespectarii Codului tehnic al retelei de transport. 

 (2) Partile se obliga sa respecte prevederile reglementarilor legale in vigoare, pe durata derularii 
contractului. 

 (3) Furnizorul va comunica pe toata durata contractului, datele necesare operatorului pietei de energie 
electrica.  

 
Art. 11. (1) In cazul in care o suma facturata de catre Furnizor este contestata integral sau in parte de 

catre Consumator, acesta va inainta o nota explicativa Furnizorului, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la 
primirea facturii, cuprinzand obiectiile sale si va plati suma ramasa necontestata pana la data scadentei. 
Contestatiile ulterioare termenului mentionat nu se vor lua in considerare. Furnizorul se obliga sa raspunda 
contestatiei in maxim 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe 
cale amiabila sau hotarare judecatoreasca a fi datorate de Consumator, acesta va plati pe langa suma datorata, 
o penalitate calculata si care se aplica in conformitate cu prevederile art. 18 alin. 3).   

 (2) Plata oricarei sume facturate va fi efectuata in lei, prin ordin de plata.   
 

CAP. 7. Obligatii, drepturi si garantii 
 

Art. 12. (1) Partile se obliga una fata de cealalta sa detina, pe parcursul derularii contractului, toate 
aprobarile necesare fiecareia pentru executarea obligatiilor cuprinse in prezentul contract, conformandu-se in 
acelasi timp tuturor cerintelor legale.    

(2) Partile se obliga una fata de cealalta sa 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 care au legatura cu executarea prezentului contract. 

(3) Partile se obliga una fata de cealalta sa respecte prevederile contractului de distributie reglementat. 
 (4) Partile declara si garanteaza urmatoarele: 

(a) detin toate informatiile si datele pe care le-au considerat necesare cu privire la prestatiile prevazute 
de prezentul contract, inclusiv prevederile legale referitoare la prestatiile care decurg din acesta, iar acestea au 
fost considerate satisfacatoare in vederea incheierii prezentului contract; 

(b) isi asuma riscul de eroare cu privire la informatiile si datele suplimentare pe care nu le-au investigat 
sau solicitat de la cealalata parte; 

(c) vointa de a incheia prezentul contract s-a format in mod liber; 
(d) au experienta si cunostintele necesare pentru a incheia contracte de acest tip; 
(e) prezentul contract a fost incheiat in cursul operatiunilor comerciale normale ale fiecareia dintre parti, 

fara ca vreuna dintre ele sa se afle in stare de nevoie; 
  (f) fiecare parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul contract, cu intenţia de a-şi 
asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta şi de a executa întocmai toate prevederile acestuia; 
  (g) prin semnarea prezentului contract, fiecare parte confirmă faptul că a înţeles şi acceptă fiecare şi 
toate prevederile contractului, pe care le consideră echitabile. 
  (h) ambele părţi declară că au participat în mod egal la redactarea prezentului contract şi au avut 
posibilitatea negocierii fiecărei şi tuturor prevederilor contractului.  
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7.1. Obligatiile furnizorului 

 
Art. 13. Furnizorul are urmatoarele obligatii: 
 

a) sa detina licenta de furnizare a energiei electrice si sa respecte prevederile acesteia privind alimentarea 
consumatorilor; 

b) sa asigure consumatorului puterea si energia electrica in termenii prezentului contract si in conformitate 
cu Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice; 

c) sa asigure continuitatea in alimentare in limitele nivelului de siguranta specificat in Avizul tehnic de 
racordare si a prevederilor legale in vigoare; 

d) sa anunte consumatorul imediat despre intreruperile programate in furnizarea energiei electrice; 

e) sa initieze modificarea si completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau a anexelor la 
acesta ori de cate ori apar elemente noi (fara a fi inclus pretul), inclusiv prin acte aditionale, atunci cand 
considera necesara detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi; 

f) sa factureze consumatorului energia electrica la tarifele contractate; 

g) sa verifice in cel mai scurt timp situatiile deosebite sesizate de consumator si sa raspunda in termen legal 
tuturor reclamatiilor si sesizarilor scrise ale acestuia, conform Standardului de performanta pentru 
serviciul de furnizare a energiei electrice; 

h) sa acorde despagubiri pentru daunele dovedite de consumator, provocate de intreruperi in alimentarea 
cu energie electrica in conformitate si in limita prevazuta in contractele cadru, aprobate de ANRE, 
incheiate cu operatorul de distributie sau/si operatorul de transport. Despagubirile vor fi cele acordate de 
operatorul de distributie / sau operatorul de transport (dupa caz), emitent al avizului tehnic de racordare 
pentru locul de consum pentru care se solicita despagubirea, in concordanta cu procedurile si legislatia in 
vigoare in domeniul energiei electrice; 

i) sa furnizeze consumatorului informatii privind istoricul de consum si eventualele penalitati platite de 
acesta, conform Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice in vigoare. 

 
7.2  Drepturile furnizorului 
Art. 14. Furnizorul are urmatoarele drepturi: 
 

a) sa incaseze contravaloarea serviciului prestat; 

b) sa solicite consumatorului informatii despre prognoza de consum a acestuia; 

c) sa intrerupa alimentarea energiei electrice in conditile nerespectarii de catre consumator a clauzelor 
contractuale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare; 

d) in regim delimitari si restrictii, atunci cand este deficit de putere in SEN, sa aplice consumatorului, cu 
instiintare prealabila, transele de limitare a puterii prevazute in Anexa la contractul de distributie; 

e) sa aiba acces in incinta consumatorului, pentru verificarea instalatiei de alimentare si utilizare a energiei 
electrice, a grupurilor de masurare/contoarelor si a respectarii prevederilor contractuale; accesul se va 
efectua in prezenta delegatului imputernicit al consumatorului si fara a perturba activitatea 
consumatorului/cumparatorului; 
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f) sa solicite clientilor rau platnici constituirea unor garantii financiare; valoarea garantiei financiare va fi 
corelata cu valoarea consumului de energie electrica in conformitate cu legislatia si reglementarile in 
vigoare; 

g) sa solicite consumatorului modificarea si completarea prezentului contract si a anexelor acestuia, prin 
acte aditionale, atunci cand apar elemente noi (fara a fi inclus pretul) sau cand este necesara modificarea 
unor clauze contractuale; 

h) sa recupereze integral de la consumator costurile aferente achizitionarii certificatelor verzi pentru energia 
electrica furnizata. 

i) orice alte drepturi prevazute de legislatia si reglementarile in vigoare. 
  

7.3 Obligatiile consumatorului 
     Art. 15. Consumatorul are urmatoarele obligatii: 
 

a)  sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor, eventualele corectii sau regularizari ale 
acestora urmand sa fie efectuate la urmatoarea facturare; 

b)  sa respecte dispozitiile operatorului de sistem, conform reglementarilor in vigoare privind schema 
de functionare a instalatiilor consumatorului racordate la S.E.N.; 

c) sa ia masuri de evitare a supracompensarii energiei reactive; 

d)  sa respecte normele si prescriptiile tehnice in vigoare,in vederea eliminarii efectelor negative 
asupra calitatii energiei electrice; 

e)  sa comunice in scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza intocmirii 
contractului in cel mult 5 zile de la producerea acestei modificari; 

f) sa suporte orice consecinte asupra subconsumatorilor, ce decurg din restrictionarea sau din 
intreruperea furnizarii energiei electrice catre subconsumatori ca urmare a nerespectarii prevederilor 
prezentului contract, inclusiv in cazul neplatii energiei electrice; 

g)  sa permita distribuitorului, la solicitarea acestuia, intreruperea planificata a alimentarii cu energie 
electrica pentru intretinere, revizii si reparatii executate in instalatiile distribuitorului; 

h) sa transmita furnizorului, pana la data de 5 (cinci) ale fiecarei luni anterioare perioadei de facturare, 
eventuale modificari ale cantitatii de energie electrica previzionate a se consuma pentru luna/lunile 
urmatoare fata de cantitatea de energie electrica corespunzatoare specificata in Anexa 2 la contract;  

i) sa se conformeze dispozitiei operatorului de sistem si sa reduca la nivelul stabilit consumul in 
situatii de restrictii sau limitari; 

j) orice alte obligatii prevazute de legislatia si reglementarile in vigoare. 
 
7.4. Drepturile consumatorului 

 
Art. 16. Consumatorul are urmatoarele drepturi: 
 

a) sa consume energie electrica din instalatiile furnizorului/distribuitorului, in conformitate cu 
prevederile prezentului contract; 

b) sa solicite furnizorului modificarea si completarea prezentului contract si a anexelor la acesta 
sau sa initieze acte aditionale la contract, atunci cand apar elemente noi sau cand considera necesara 
detalierea ori completarea unor clauze contractuale; 
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c) sa beneficieze contra cost de serviciile furnizorului, in conditiile negocierii unor contracte 
pentru prestari de servicii energetice, conform prevederilor legale; 

d) sa verifice respectarea prevederilor prezentului contract, in prezenta delegatului imputernicit 
al furnizorului; 

 
CAP. 8. Raspunderea contractuala 

 
 Art. 17.Pentru neexecutarea, in totalitate sau in parte, a obligatiilor prevazute in prezentul contract, 
partile se supun si raspund conform prevederilor prezentului contract, Codului civil si ale  actelor normative in 
vigoare. 
 
 Art. 18.(1) Factura emisa pentru plata contravalorii energiei electrice si factura de regularizare a 
costurilor cu certificatele verzi vor fi achitate in termenul de scadenta de 30 zile, de la data receptiei facturii. 
Factura va trimisa pe E-mail si/sau curier cu confirmare de primire. 

     (2) Factura se considera achitata de catre consumator la data inregistrarii platii in extrasul bancar al 
furnizorului sau prin orice mod prevazut expres in alte reglementari legale de plata, sau la data considerata de 
reglementarile in vigoare pentru celelalte mijloace legale de plata, acceptate de furnizor. In nicio situatie, 
consumatorul nu va avea dreptul de a achita valoarea facturii catre o terta persoana, cu exceptia situatiilor in 
care exista in acest sens un acord prealabil, scris si expres al furnizorului. 

(3) In cazul neachitarii la data scadentei a obligatiilor de plata Consumatorul va plati, in afara sumei 
datorate, penalitati la aceasta suma care vor fi egale cu penalitatile datorate pentru neplata la termen a 
obligatiilor catre bugetul de stat (astfel cum aceste penalitati sunt si vor fi reglementate de legislatia fiscala), 
incepand cu prima zi dupa data scadentei si pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a penalitatilor nu poate 
depăşi valoarea facturii. 

(4) In cazul in care consumatorul achita factura pana in termenul de scadenta, acesta nu datoreaza 
penalitati de intarziere. 

(5)Daunele dovedite a fi produse uneia dintre Parti din vina celeilalte Parti vor fi suportate de Partea 
vinovata. 

(6) Dacă valoarea specificata in factura şi penalităţile datorate nu au fost achitate, după 1 zi de la data 
scadenţei furnizorul transmite consumatorului un preaviz (document distinct de factură, care se transmite numai 
consumatorilor care nu şi-au achitat factura în termenul legal), iar după 15 zile de la data scadenţei, poate 
întrerupe furnizarea energiei electrice la toate punctele de consum aferente consumatorului. 

(7) Dupa efectuarea platii integrale a facturilor si a dobanzilor penalizatoare respective, inclusiv a 
taxelor de deconectare-reconectare facturate de operatorul de distributie, furnizorul va realimenta 
consumatorul, in conformitate cu prevederile Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a 
energiei electrice. 

(8) Reluarea furnizării energiei electrice după întreruperea prevăzută la alin. (5) se realizează în ziua 
lucrătoare imediat următoare efectuării plăţii integrale către furnizor a valoarii specificata in avizul de plata 
aferenta facturii, a dobanzilor penalizatoare datorate şi a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea 
furnizării. 

(9) În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de 30 de zile de la data întreruperii furnizării 
energiei electrice plata integrală a valorii specificata in avizul de plata aferent facturii şi a dobanzilor 
penalizatoare datorate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul/contractele de furnizare a energiei electrice 
si sa solicite operatorului de retea desfiintarea instalatiei de alimentare, urmând să recupereze sumele datorate 
conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

(10) Avizele de plata aferente facturii de energie electrica fac parte integranta din factura si reprezinta 
defalcarea lunara a contravalorii energiei electrice facturata in baza valorilor estimate de energie electrica, 
respectiv regularizare in urma citirii grupului de masura. 
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 Art. 19. (1) Refuzul total sau partial al consumatorului de a plati o factura emisa de furnizor se va aduce 
la cunostinta acestuia in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii ei. 

 (2) Reclamatiile ulterioare efectuarii platii facturilor se conciliaza intre parti in termen de 10 zile 
lucratoare de la data formularii pretentiilor de catre consumator. 

 (3) In cazul in care, ca urmare a unor recalculari conciliate intre parti, nivelul consumului facturat se 
reduce, nu se vor incasa penalitati pentru diferenta respectiva. 

 
Art. 20. (1) Consumatorul va plati energia electrica reactiva inregistrata in punctul de delimitare conform 

reglementarilor legale in vigoare dupa cum urmeaza: energia electrica reactiva capacitiva se plateste integral, 
iar cea inductiva, numai cantitatea care depaseste valoarea corespunzatoare limitei factorului de putere mediu 
neutral, stabilita de autoritatea competenta. 
  (2) Factorul de putere mediu se determina separat pentru regimul inductiv, respectiv capacitiv, 
astfel: ca energie electrica activa, pentru ambele cazuri se considera intreaga cantitate de energie electrica 
activa tranzitata prin punctul de decontare, in perioada de facturare; ca energie electrica reactiva se considera 
energia electrica reactiva inductiva, pentru determinarea factorului de putere inductiv, respectiv cea capacitiva, 
pentru determinarea factorului de putere capacitiv, inregistrate in perioada de facturare, energia electrica 
aparenta se considera valoarea egala cu radicalul din suma patratelor celor doua de mai sus (energie electrica 
activa si cea reactiva corespunzatoare).  
          (3) Energia electrica reactiva  se plateste la tarif reglementat, tariful este acelasi pentru un nivel 
de tensiune, atat pentru energia electrica reactiva inductiva cat si pentru cea capacitiva. 
         (4) Limitele factorului de putere mediu neutral sunt 0,92 pentru factorul de putere inductiv respectiv 
1, pentru factorul de putere capacitiv. 

           (5) In cazul in care consumatorul realizeaza un factor de putere mediu mai mic de 0,65, acesta va 
plati diferenta dintre energia electrica reactiva respectiva inregistrata si cea corespunzatoare factorului de 
putere limita de la alin. (4) cu de trei ori tariful in vigoare. 
 

CAP. 9. Alte clauze specifice 
 
Art. 21. (1) Contractul de furnizare a energiei electrice intra in vigoare numai dupa semnarea de catre 

partile contractante, respectiv in cazul unor divergente, dupa solutionarea definitiva a acestora. 
                                 (2) Partile garanteaza una celeilalte ca prezentul contract reprezinta o obligatie valida, legala, 
opozabila in justitie in termenii acestui Contract.   
  
  Art. 22. Divergentele decurgand din interpretarea si/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi 
solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse spre solutionare instantei judecatoresti competente. 

 
Art. 23.  Forta majora si cazul fortuit apara de raspundere partea care le invoca in termenele si in 

conditiile legii. 
 
CAP. 10.Impreviziunea 

  
Art. 24. (1) In sensul prezentului contract, prin “impreviziune” se intelege intrarea in vigoare a unor 

legi/reglementari, precum si modificarea/abrogarea celor existente, ulterior incheierii prezentului contract.  
(2) Daca, ulterior incheierii contractului, apare o situatie de impreviziune care are sau poate avea ca 

efect: 
a) cresterea pentru furnizor a costurilor cauzate de dreptul de proprietate, de exploatarea sau 

intretinerea  activelor sale;  

b) introducerea unor noi impozite sau taxe, sau modificarea valorii sau ratei unor impozite, taxe sau 
tarife reglementate in vigoare; 
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 (3) Modificarea preturilor de contract se va negocia intre parti si se va intocmi un act aditional in acest sens, la 
solicitarea scrisa si motivata a uneia dintre ele. 

 (4) Partile isi asuma riscul de impreviziune cu privire la orice alte imprejurari care nu fac obiectul 
prezentului articol. 
 

CAP. 11. Punerea in intarziere si rezilierea contractului. Denuntarea contractului 
 

Art. 25.(1) Punerea in intarziere a consumatorului opereaza de drept, fara nici o formalitate 
suplimentara in oricare dintre urmatoarele situatii:  

 
a) neplata contravalorii energiei electrice furnizate, a taxelor aferente si a penalitatilor de intarizere 

aferente la termenele stabilite; 

b) in alte cazuri prevazute de reglementarile legale in vigoare. 
 (2) In cazurile prevazute la alin. (1), furnizorul va avea optiunea de a emite o notificare de reziliere a 

contractului, care va avea efect imediat, de la data comunicarii acesteia catre consumator, fara a mai fi necesara 
o alta formalitate. 

 (3) Prezentul contract va putea fi denuntat unilateral de catre oricare dintre parti, cu un termen de 
preaviz de 30 de zile calendaristice, fara nici o penalitate. 

 
CAP. 12. Forta majora si cazul fortuit 

 
Art.26.(1) Partile sunt exonerate de orice raspundere pentru neindeplinirea  in totalitate sau in parte a 

obligatiilor ce decurg din acest contract, daca aceasta este rezultatul actiunii fortei majore sau cazului fortuit. 
Circumstantele de forta majora sau caz fortuit sunt acelea care pot aparea in cursul executarii prezentului 
contract, in urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate in considerare de parti la 
incheierea contractului si care sunt in mod rezonabil in afara vointei si controlului partilor. 

(2) Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit trebuie sa notifice acest lucru in scris celeilalte parti 
in termen de 48 de ore de la aparitia acesteia, cu confirmarea organului competent de la locul producerii 
evenimentului ce constituie forta majora. 

(3) Neindeplinirea  obligatiei de comunicare a fortei majore sau cazului fortuit nu inlatura efectul 
exonerator de raspundere al acesteia, dar antreneaza obligatia partii care o invoca de a repara pagubele 
cauzate partii contractante prin faptul necomunicarii.  

 
CAP. 13. Confidentialitatea 

 
Art. 27.(1) Fiecare parte se obliga sa asigure confidentialitatea tuturor informatiilor, documentatiilor, 

datelor sau cunostintelor furnizate de catre cealalta parte in baza prezentului contract si sa nu le dezvaluie unei 
terte parti, in totalitate sau partial, fara consimtamantul scris al celeilalte parti contractante. 

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1): 
a) informatiile solicitate de autoritatile competente, in conformitate cu reglementarile in vigoare; 
b) informatiile care au fost facute publice, fara culpa vreuneia dintre partile contractante; 
c) informatiile solicitate de operatorul pietei de energie electrica si de operatorul de transport si de sistem, 

in conformitate cu prevederile Codului tehnic al retelei electrice de transport si ale Codului comercial al pietei 
angro de energie electricǎ. 

(3) Prevederile alin. (1) raman valabile timp de 5 ani dupa incetarea valabilitatii prezentului contract 
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CAP. 14. Litigii 
 
Art.28. Eventualele divergente intervenite inainte de incheierea contractului, care nu se pot rezolva pe 

cale amiabila, se vor inainta spre solutionare autoritatii competente, in termen de 30 de zile de la aparitia 
acestora. 

 
Art.29 Litigiile decurgand din interpretarea si/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi 

rezolvate pe cale amiabila, vor fi supuse spre solutionare instantei  judecatoresti competente. 
 

CAP. 15. Alte prevederi  
 

  Art. 30. (1) Anexele nr.1÷4, avizul(le) tehnice de racordare, conventia(le) de exploatare si orice alte 
anexe agreate de parti fac parte integranta din prezentul contract.  
  (2) Pe parcusul derularii prezentului contract, la intervenirea unui caz de “impreviziune” partile 
contractante au obligatia preluarii modificarii/completarii in consecinta a contractului prin incheierea unui act 
aditional la contract. 
           (3) Niciuna dintre Parti nu poate cesiona in tot sau in parte drepturile si / sau obligatiile din prezentul 
Contract, fara acordul expres, scris si prealabil al Partii contractante.  
 
  Art. 31. (1) Prezentul contract are forta obligatorie intre parti si, sub rezerva unor dispozitii contrare 
exprese incluse in acesta, nu va putea fi modificat decat prin acordul expres al partilor, exprimat prin act aditional 
la contract, incheiat in forma scrisa.  
   (2) Nicio renuntare sau modificare a drepturilor si obligatiilor prevazute de prezentul contract nu va fi 
operanta decat in cazul in care ele s-au realizat prin declaratia scrisa si expresa a partilor, care sa indice in mod 
precis drepturile sau obligatiile la care se renunta sau sunt, dupa caz, modificate. 
   (3) Prezentul contract conţine întreaga înţelegere a părţilor cu privire la obiectul său, înlocuind toate 
întelegerile şi negocierile anterioare. Nu exista nici un element secundar cu privire la care partile sa fi amanat 
negocierea pentru o data ulterioara incheierii prezentului contract. 
  Art. 32. Prezentul contract a fost incheiat la data de  .............. in 2 (doua) exemplare, un exemplar 
pentru furnizor si unul pentru consumator si intra in vigoare la data la data de. ...................... 
   
  Art. 33. Partile declara si garanteaza vointa de a mentine clauzele prevazute de art. 17, art. 18, art. 19, 
art. 20, art. 28, art. 29 si art. 30 si dupa incetarea prezentului contract. 
 
 Art. 34. Consumatorul declară că a luat act de prevederile art. 2 (2), art. 13 lit. h, art. 25 (3), art.30 si 
art.31 din prezentul contract, pe care le acceptă în mod expres în totalitate.  
 
                     Furnizor,                 Consumator,                                                  
                            
        SC GDM LOGISTICS SRL                                       SC ...................................SRL 
 
                      BOJAN FELIX BOGDAN                                           ___________________ 
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Anexa nr. 1 

la contractul  numarul ......./.................... 
 

 
 
Definitii si abrevieri 
 

A furniza energie electrica A comercializa energie electrica la consumator, in baza unei intelegeri 
contractuale, prealabile. 

A.N.R.E.  Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei  
Aviz tehnic de racordare Aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de catre 

operatorul de retea la cererea unui consumator, asupra posibilitatilor si conditiilor 
de racordare la reteaua electrica, in vederea satisfacerii cerintelor consumatorului 
prevazute la solicitarea avizului. 

Codurile retelelor 
(de transport / distributie) 

Codul tehnic al retelei electrice de transport, respectiv Codul tehnic al retelelor 
electrice de distributie, in vigoare.  

Consumator eligibil de energie 
electrica 

Consumatorul de energie electrica care poate sa aleaga furnizorul si sa contracteze 
direct cu acesta energia electrica necesara, avand acces la retelele de transport 
si/sau distributie. 

Corectie de energie electrica Cantitate care trebuie adaugata la / scazuta din energia masurata de un grup de 
masurare a energiei electrice, pentru a obtine adevarata valoare a energiei 
tranzitate prin punctul de decontare 

D.M. Normativ de deconectari manuale, document emis de operatorii de retea, care 
cuprinde consumatorii grupati pe transe de deconectare si puterile deconectate si 
se aplica in situatii exceptionale aparute in functionarea SEN, situatii care necesita 
reducerea consumului de energie electrica pe zone de retea sau la nivelul SEN. 

Distributie (de energie electrica) Transmiterea energiei electrice prin retelele de distributie de la retelele de 
transport sau de la producatori catre instalatiile consumatorilor (de energie 
electrica). 

Energie electrica distribuita Energia electrica activa pentru care se asigura serviciul de distributie, masurata in 
punctul (punctele) de delimitare fata de reteaua electrica de distributie. 

Furnizor (de energie electrica)  Persoana juridica titulara a unei licente de furnizare, care asigura alimentarea cu 
energie electrica a unuia sau mai multor consumatori, in baza unui contract de 
furnizare.  

Forta majora sau caz fortuit Imprejurare de fapt, imprevizibila si de neinlaturat, care impiedica in mod obiectiv 
si fara nici o culpa din partea debitorului executarea obligatiei contractuale a 
acestuia. De regula, evenimentul de forta majora trebuie sa aiba o origine 
exterioara, sa provina din afara persoanei sau sferei de activitate a consumatorului 
sau furnizorului. 

Grup de masurare a energiei 
electrice 

Ansamblu format din transformatoarele de masurare si contorul aferent masurarii 
cantitatilor de energie electrica tranzactionata, precum si toate elementele 
intermediare care constituie circuitele de masurare a energiei electrice, inclusiv 
elementele de securizare. 

Instalatie de alimentare Instalatie electrica (bransament – la joasa tensiune – si racord la medie si inalta 
tensiune): instalatia electrica prin care se face legatura dintre reteaua furnizorului, 
in punctul de racordare si instalatia consumatorului in punctul de delimitare. 

Interval baza de decontare - IBD O perioada de o ora cu incepere din prima secunda a orei oficiale a Romaniei. 
Inalta tensiune - IT Tensiune mai mare sau egala cu 110 kV . 
Joasa Tensiune - JT Tensiune de  cel mult 1 kV; uzual 0,4kV. 
Loc de consum Incinta sau zona in care sunt amplasate instalatiile de utilizare ale unui consumator, 

inclusiv ale subconsumatorilor sai, unde se consuma energia electrica furnizata 
prin una sau mai multe instalatii de racordare. Un consumator poate avea unul sau 
mai multe locuri de consum al energiei electrice.  

Medie tensiune – MT Tensiune cuprinsa in intervalul 1-110 kV  (6 kV; 10 kV; 20 kV; 30-35 kV). 

NL Normativ de limitari, document  emis de operatorii de retea, care cuprinde 
consumatorii grupati pe transe de limitare si valorile reducerilor de puteri ale 
acestor consumatori si se aplica in cazul penuriei nationale de combustibil sau in 
alte situatii exceptionale caracterizate prin deficite de putere/ energie electrica in 
SEN. 

Operator de distributie Persoana juridica, titulara a unei licente de distributie, care detine, exploateaza, 
intretine, modernizeaza si dezvolta o retea  electrica de distributie. 
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Operator de transport si de 
sistem 

Persoana juridica, titulara de licenta pentru transportul energiei electrice si servicii 
de sistem – CN Transelectrica SA. 

Punct de delimitare Punct al unei retele electrice care delimiteaza patrimonial, instalatiile electrice ale 
consumatorilor de cele ale operatorului de distributie . 

Putere contractata Cea mai mare putere medie cu inregistrare orara convenita prin contract, pe care 
consumatorul are dreptul sa o absoarba in perioada de consum, pentru fiecare loc 
de consum.  

Putere medie contractata Raportul dintre energia contractata intr-un interval de timp si durata acestui 
interval. 

Retea electrica Ansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere si de protectie a acestora, 
statiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele. Reteaua 
electrica poate fi retea de transport sau retea de distributie. 

Retea electrica de distributie Retea electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv. 
Retea electrica de transport Reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala mai 

mare de 110kV.  
Regim de limitare  Situatie in care este necesara  reducerea puterii electrice absorbite de consumatori 

cu asigurarea puterii minime tehnologice, in vederea mentinerii in limite normale a 
parametrilor de functionare a SEN. 

Serviciu de distributie Serviciu care consta in exploatarea, intretinerea, dezvoltarea retelei electrice de 
distributie in scopul transmiterii energiei electrice de la producatori/operator de 
transport/alti distribuitori la consumatori, conform contractelor incheiate, in conditii 
corespunzatoare de siguranta si calitate. 

Sistem Electroenergetic National 
– SEN 

Sistem electroenergetic situat pe teritoriul national. SEN constituie infrastructura 
de baza utilizata in comun de participantii la piata de energie electrica. 
 

Situatie de avarie in SEN 
 

Situatie in care, datorita avarierii unor instalatii si agregate energetice sau 
intreruperii intempestive a importului de energie electrica, nu se mai pot mentine 
parametrii principali in limitele normale de functionare a SEN. 

Subconsumator 
 

Persoana fizica sau juridica ale carei instalatii electrice de utilizare sunt racordate 
in aval de punctul de masurare al consumatorului. 

Tarif de distributie Tarif reglementat calculat prin insumarea, dupa caz, a tarifelor specifice de 
distributie corespunzator nivelului de tensiune in punctul de delimitare all clientului. 

Tarif specific de distributie Tarif calculat pentru fiecare categorie de instalatii si echipamente aferente nivelului 
de tensiune (IT, MT, JT) ca raport dintre veniturile reglementate ale acesteia si 
suma energiilor livrate prin aceasta.  

Tarif de racordare Suma pe care o plateste anticipat un consumator pentru executarea instalatiei de 
alimentare si racordarea la reteaua furnizorului. 

Zi financiara  Orice zi in care bancile prin care opereaza partile sunt deschise pentru operatiuni 
financiare. 

 
Prezenta anexa a fost incheiata la data de ...................... in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru furnizor si 
unul pentru consumator si va intra in vigoare la data de ........................ 
 
 
 
  
                    Furnizor,                                 Consumator,                                                  
                            
        SC GDM LOGISTICS SRL                                                     SC .................................SRL 
 
          BOJAN FELIX BOGDAN                                                        ___________________ 
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Anexa nr.2 

la contractul nr. ......./................ 
 

 
Cantitatile de energie electrica activa contractate 

 
Art.1.Cantitatea de energie electrica estimata a fi tranzactionata conform prezentului contract este de ......... 
MWh/........... KWh,corespunzator perioadei Martie 2016  - Februarie 2017. 
 
 

Luna calendaristica 
Cantitate de energie 
electrica estimata a fi 
tranzactionata [MWh] 

Martie 2016  
Aprilie 2016  
Mai 2016  
Iunie 2016  
Iulie 2016  
August 2016  
Septembrie 2016  
Octombrie 2016  
Noiembrie 2016  
Decembrie 2016  
Ianuarie 2017  
Februarie 2017  

Total  
 

 
Art.2.Modificarea acestor cantitati pentru luna caracteristica urmatoare se notifica furnizorului cel mai tarziu 
pana in data de 20 ale lunii in curs, pentru luna urmatoare. Modificarea cantitatilor se considera a fi acceptata 
de furnizor, cu exceptia situatiei in care acesta notifica in mod expres consumatorul contrariul. 
Art.3. Prezenta anexa a fost incheiata la data de ................. in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru furnizor 
si unul pentru consumator si va intra in vigoare la data de .................... 
 

Responsabil derulare contract din partea SC GDM LOGISTICS SRL 
Persoana de contact : HOARCA GEORGE - 0350 401 791 
e-mail: office@gdmlogistics.ro 
Adresa Corespondenta: Rm Valcea, Str. Colonel Badescu, nr 12A, jud Valcea 
fax: 0350401792 
 
Client:  
Persoana de contact :  
Tel 
Adresa corespondenta:  
e-mail:    
fax: ___________________     

                    
 
 
                  Furnizor,                                        Consumator,                                                  
         SC GDM LOGISTICS SRL                                                             SC ..............................SRL 
          BOJAN FELIX BOGDAN                                                                 ___________________ 
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Anexa nr.3 

la contractul nr. ....../.............. 
 

 
Pretul de contract- Zona de Distributie ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA  

 
Art.1.Tipul de tarif este MONOM SIMPLU – Joasa Tensiune 

Art.1.Pretul de contract pentru nivel de joasa tensiune  este de .........lei/MWh, excluzand taxa pe 
valoarea adaugata, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, acciza la energie electrica si costurile cu 
certificatele verzi.  Acesta include:  

1.1.1.Pretul energiei electrice  in valoare de  ......... lei/MWh  
1.1.2. Tariful mediu la nivel national aferent serviciului de transport pentru introducerea energiei 

electrice in retea – Tg –..........lei/MWh; 
1.1.3. Tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrica din retea  – 

Tl –...........lei/MWh; 
1.1.4. Tariful pentru serviciul de sistem – SS - ...........lei/MWh; 

 1.1.5. Tariful pentru serviciul de distributie a energiei electrice, corespunzator  nivelului de tensiune in 
punctul de delimitare al instalatiilor: JT, MT sau IT  – Td –.............lei/MWh. 

 
 

Art.2. Pretul de contract reprezinta contravaloarea in lei a cantitatii de energie electrica de1 MWh 
(vanduta de furnizor si cumparata de consumator) contractata de parti si masurata in punctul de delimitare 
patrimoniala a instalatiilor. Pretul de contract include tarifele reglementate pentru serviciul de transport, 
serviciile de sistem, decontare in piata de energie electrica, serviciul de distributie in vigoare la data semnarii 
prezentului contract. 

 
            Art.3. Pretul de contract nu contine tariful pentru facturarea energiei reactive, aceasta facturandu-se in 
conformitate cu art. 20.  din contract. 
 
            Art.4. Pretul de contract va fi modificat automat, in mod corespunzator, cu valoarea ajustarilor efectuate 
de catre autoritatile competente, la valoarea actuala a tarifelor reglementate care se regasesc in  structura  
pretului (tariful pentru serviciul de transport – componentele TG, TL, tariful pentru servicii de sistem, tariful de 
decontare in piata de energie, tariful de distributie), sau ca urmare a modificarii legislatiei, ceea ce ar avea ca 
efect introducerea de noi taxe si/sau impozite pentru energie electrica. 
 
 Art. 5. In cazul intrarii in insolventa a cumparatorului, pretul de contract,  incepand cu data intrarii in 
insolventa devine 250 RON/MWh in baza unei notificari scrise. 
 
 Art. 6. Prezenta anexa a fost incheiata la data de ......... in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru 
furnizor si unul pentru consumator si va intra in vigoare la data de .............. 
 

 
 
 
 

                    Furnizor,                                 Consumator,                                                  
                            
  SC GDM LOGISTICS SRL                                            SC .....................................SRL 
 
                BOJAN FELIX BOGDAN                                                     ___________________ 
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Anexa nr. 4 
la contractul nr. ....../.......... 

  
 
 Locuri de consum: 
 

 
Nr.	
crt.	 Cod	Loc	consum	 Detalii	de	localizare	

Operator	de	
distributie	

Nivel	de	
tensiune		 Perioada	de	citire	

Consum	lunar	
(KWh)	

1 	 	     

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
 
 

Prezenta anexa a fost incheiata la data de ......... in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru furnizor si unul 
pentru consumator si va intra in vigoare la data de ........... 
 
 
 
 
 
                    Furnizor,                               Consumator,                                                  
        SC GDM LOGISTICS SRL                                               SC .......................................SRL 
          BOJAN FELIX BOGDAN                                                      ___________________ 
 


