CONTRACT
de furnizare a energiei electrice
-conditii generaleNr. __/__.__.2018

PARTILE CONTRACTANTE:
Între GREEN VISION SEVEN SRL, societate cu sediul Satul Ucea de Sus, Comuna
Ucea, Nr 229, Biroul nr 1, Jud Brasov, adresa de corespondenta: Str N.Iorga, nr 26,
Mansarda Birou 1, Brasov, e-mail: furnizare@hareonsolar.ro, telefon 0268/316312, fax
0268/316311, cod fiscal RO28756820, certificat de înregistrare la oficiul registrului
comerţului J8/1066/2014, posesoare a Licentei de furnizare 2040/09.08.2017, eliberata
de ANRE, cont de virament nr. RO69 CITI 0000 0007 9901 2006 deschis la Citi Bank,
sucursala 808 Bucharest Citi Bank, reprezentată prin Cătălina Mihaela SUCACIU,
mandatar al administratorilor, având calitatea de Furnizor de energie electrică, denumită
în continuare „Furnizorul”, pe de o parte
şi
_________________, cu sediul în ________, str. _________ nr. __, _________, Cod
poştal ____________,
jud. ____________, telefon _____________, fax
______________, înscrisă în registrul comerţului la nr. ___________, cod fiscal
RO_________, cont de virament nr. RO____________, deschis la _____________,
reprezentată prin ______________________, ______________, având calitatea de
consumator de energie electrică, denumită în continuare, „Clientul”, pe de altă parte.
Furnizorul şi Clientul sunt denumiţi în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”.
TERMINOLOGIE
Art. 1. Termenii utilizaţi în prezentul Contract sunt definiţi în Anexa 1.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. Obiectul Contractului îl constituie furnizarea energiei electrice către Client la
următorul loc de consum:


Imobil amplasat ___________________________________________________

precum şi reglementarea raporturilor dintre Furnizor şi Client privind furnizarea,
condiţiile de consum ale energiei electrice, facturarea şi achitarea facturilor.
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A FURNIZĂRII
Art. 3. (1) Cantitatea totală estimată de energie electrică este prevăzută în Anexa 2 la
Contract.
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(2) Clientul va plăti Furnizorului contravaloarea energiei electrice furnizată, la Preţul de
Contract definit şi calculat conform Anexei 3.
(3) Energia electrică furnizată Clientului conform prevederilor prezentului Contract este
măsurată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Art. 4. Părţile vor respecta toate prevederile legislaţiei în vigoare, aplicabile în domeniul
energiei electrice.
MODALITATI DE FACTURARE SI PLATA
Art. 5. (1) Contravaloarea energiei electrice furnizate in baza prezentului Contract va fi
facturată de către Furnizor la Pretul de Contract stipulat in cuprinsul Anexei 3. În factura
emisă Clientului de către Furnizor conform Contractului, suplimentar față de
contravaloarea consumului de energie electrică calculată pe baza preţului stabilit prin
Contract, se adaugă și contravaloarea certificatelor verzi, a contribuției pentru
cogenerare de înaltă eficiență, a accizei, a TVA precum și a altor taxe și impozite
prezente sau viitoare, stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative în
vigoare.
(2) Furnizorul va emite in primele 10 (zece) zile lucrătoare ale fiecarei luni calendaristice
factura privind contravaloarea energiei electrice furnizate in cadrul lunii calendaristice
contractuale anterioare. Facturile astfel emise se vor comunica de Furnizor catre Client
prin fax si e-mail (conform prevederilor art. 18 de mai jos). Factura se poate emite si in
format electronic, conform prevederilor Codului Fiscal.
(3) Sumele facturate de catre Furnizor conform prevederilor prezentului Contract vor fi
platite de Client in termen de 25 zile calendaristice de la terminarea lunii de consum,
prin transfer bancar in contul Furnizorului, inscris pe factura. Plata se considera
efectuata la data la care suma respectiva este reflectata in contul Furnizorului. La
solicitarea expresă a Furnizorului, Clientul va trimite Furnizorului prin fax sau e-mail o
copie a documentului de plată vizat de bancă.
(4) În cazul în care Clientul contestă valoarea unei facturi şi comunică acest fapt
furnizorului în termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia (termen decădere),
Furnizorul va analiza temeinicia plângerii şi va comunica Clientului rezultatul analizei în
termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, indiferent dacă factura a fost
sau nu a fost plătită de către Client. În cazul în care soluţionarea plângerii implică
verificarea datelor măsurate, termenul de 5 zile lucrătoare se prelungeşte cu intervalul
de timp dintre ziua în care furnizorul comunică operatorului de măsurare solicitarea de
verificare a datelor contestate şi ziua în care furnizorul transmite Clientului răspunsul
primit de la operator. În situaţia în care Furnizorul constată, în urma analizării
plângerii/primirii răspunsului de la operator, că respectiva plângere nu este întemeiată,
comunică Clientului acest lucru iar Clientul efectueaza plata facturii şi a eventualelor
penalităţi de întârziere. În situaţia în care Furnizorul constată, în urma analizării
plângerii/primirii răspunsului de la operator, că respectiva plângere este întemeiată,
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anulează factura respectivă şi emite o nouă factură, cu decalarea corespunzătoare a
termenului de plată, dacă factura nu a fost deja achitată.
(5) Ca regulă generală, dacă există sume achitate în plus de catre Client, urmare a
regularizărilor efectuate din orice motiv de Furnizor, conform prevederilor Contractului
sau legii, părtile sunt de acord cu compensarea acestora cu alte sume datorate de
Client sau, după caz, cu reţinerea acestora ca avans pentru plata sumelor ce se vor
datora de Client în baza prezentului Contract. Dacă niciuna din situaţiile de mai sus nu
este aplicabilă, sumele se vor restitui Clientului în termen de 15 zile.
(6) În cazul în care Clientul nu achită integral până la termenul scadent stabilit conform
alineat (3) de mai sus orice suma facturata de Furnizor conform prezentului Contract,
Furnizorul va fi indreptatit sa perceapa Clientului, fara punere in intarziere sau alta
formalitate, penalitati de intarziere in cuantum de 0,08% pe zi din suma neachitata la
scadenta, pentru fiecare zi de intarziere a platii sumei respective fata de data scadenta
si pana in data platii inclusiv. Factura aferenta penalitatilor de intarziere va fi achitata in
termen de 8 (opt) Zile Lucratoare de la data emiterii facturii.
(7) Furnizorul are dreptul, pentru neplata energiei electrice facturate, până la
remedierea situaţiei, să limiteze furnizarea energiei electrice/alte servicii în legătură cu
furnizarea energiei electrice şi, după caz, să solicite constituirea unei garanţii, să solicite
întreruperea alimentarii cu energie electrică a locului de consum şi să notifice rezilierea
contractului de furnizare a energiei electrice, în condiţiile prezentului Contract.
(8) Dacă Furnizorul decide citirea grupurilor de masurare la intervale mai mari decat
intervalul de facturare, fără a depăşi însă 6 luni, cantitatea de energie electrică facturată
între citiri se determină prin autocitire de către Client. Această modalitate de citire sa va
notifica Clientului înainte cu 5 zile faţă de termenul de la care ar trebui implementată.
Clientul va transmite indexul contorului în primele 3 zile lucrătoare ale lunii care
urmează celei de consum. În situatia în care Clientul nu transmite indexul în termenul
convenit, cantitatea de energie electrica facturată se stabileste prin una dintre
urmatoarele metode: a) pe baza unui consum lunar estimat prevăzut de Anexa 2 sau b)
dacă Furnizorul constată diferenţe cu mai mult de 10% între consum lunar estimat şi cel
măsurat, pe baza unui consum estimat de catre Furnizor, având în vedere consumul
determinat pe baza celei mai recente citiri sau consumul din perioada similară a anului
precedent. Furnizorul va transmite si operatorului de reţea valorile autocitite de catre
clientul final, utilizate la facturarea serviciului de furnizare.
INTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ
Art. 6 (1) În caz de neachitarea de către Client a facturilor emise de Furnizorul se
procedează după cum urmează:
a) Furnizorul transmite Clientului un preaviz de deconectare de 5 zile lucrătoare, pe email sau fax, Clientul final având obligaţia de a achita suma respectivă în termenul
prevăzut în preaviz;
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b) dacă Clientul nu a plătit în termenul din preaviz, după 4 zile lucrătoare de la expirarea
acestui termen, furnizorul comunică operatorului de reţea solicitarea de deconectare a
Clientului, cu precizarea cantităţii de energie electrică pentru care Clientul nu a plătit
serviciul de furnizare/distribuţie, iar operatorul deconectează locul de consum, dacă
până la data deconectării Furnizorul nu îi confirmă plata datoriei de către Client ;
c) dacă Clientul plăteşte după expirarea termenului din preaviz, Furnizorul comunică
acest fapt operatorului de reţea în ziua lucrătoare următoare zilei în care plata facturii se
consideră confirmată; solicitarea de deconectare se consideră anulată dacă
deconectarea Clientului nu a fost încă efectuată.
(2) Pentru neconstituirea garantiilor financiare, Furnizorul transmite Clientului un reaviz;
daca clientul final nu constituie garantia in termenul din preaviz, dupa 3 zile lucratoare
de la expirarea acestui termen furnizorul comunica operatorului de reţea solicitarea de
deconectare a Clientului. Solicitarea contine precizarea sumei corespunzatoare
garantiei necesare, iar operatorul deconecteaza locul de consum, daca pana la data
deconectarii Furnizorul nu ii confirma constituirea garantiei de catre Client. Termenul din
preaviz este de 15 zile iar preavizul se transmite prin e-mail sau fax.
(3) In cazul in care Clientul nu efectueaza, in termen de un an de la data rezilierii
contractului de furnizare a energiei electrice notificată de Furnizor, plata integrala a
tuturor datoriilor financiare pe care le are catre operatorul de retea/furnizor, operatorul
poate demonta elemente ale instalatiei de racordare. Clientul caruia i s-au demontat
elemente ale instalatiei de racordare poate fi realimentat cu energie electrica dupa ce
plateste toate datoriile restante, in conditiile reglementarilor in vigoare privind
racordarea la retelele electrice.
(4) In cazul constatarii interventiei de catre persoane neautorizate asupra instalatiilor
operatorului de reţea, inclusiv asupra instalatiei de racordare a Clientului, in scopul
alimentarii locului de consum in alte conditii decat cele prevazute in certificatul de
racordare/avizul tehnic de racordare, operatorul de reţea va intrerupe eventuala
conexiune ilegala a locului de consum la reteaua proprie si va lua masuri de inlocuire a
instalatiei de racordare cu sisteme cu siguranta antifrauda maritaşi va sesiza organele
de cercetare penala, in conditiile legii.
(5) In toate cazurile în care întreruperea furnizării are loc ca urmare a atitudinii culpabile
a Clientului, costurile operatorilor aferente deconectarii si reconectarii vor fi suportate de
Client. Furnizorul poate recupera de la Client costurile cu masurile de preavizare luate
în vederea evitării deconectarii pentru neplata la termen a facturilor.
(6) Reluarea alimentarii cu energie electrica a locului de consum al Clientului dupa
intreruperea acesteia conform prezentei sectiuni se face la termenul prevazut in
standardul de performanta pentru serviciul de distributie, respectiv de transport.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 7. Obligaţiile Furnizorului:
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1. să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile
acesteia şi condiţiile asociate acesteia privind furnizarea de energie electrică
către Client;
2. să furnizeze Clientului energia electrică în termenii prezentului Contract şi în
conformitate cu reglementările în vigoare şi cu prevederile contractelor de
transport şi distribuţie;
3. să notifice in termen util Clientul despre întreruperile programate în furnizarea
energiei electrice şi comunicate de către operatorii de transport şi/sau distribuţie;
4. să factureze Clientului energia electrică în conformitate cu prevederile
prezentului contract, avand in vedere Pretul de Contract din Anexa 3, parte
integranta la contract;
5. să răspundă tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise formulate de Client, conform
standardului de performanţă;
6. să plătească Clientului despăgubiri pentru daunele dovedite provocate acestuia
din vina sa exclusivă;
7. după încheierea contractului cu operatorul de retea cu privire la locul de consum
al Clientului, să solicite asigurarea continuitaţii în alimentare în limitele nivelului
de siguranţă precizat în contract sau în standardul de performanţă pentru
serviciul de distribuţie/transport a/al energiei electrice, la sesizarea Clientului
privind încălcarea acestor obligaţii; să informeze operatorul de retea pentru
reconsiderarea mărimilor de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de
distribuţie/transport, la cererea justificată a Clientului; la cererea Clientului, să
solicite operatorului restabilirea alimentării în cazul acţionării protecţiei la defect
(întreruptor automat/siguranţă fuzibilă) din instalaţiile operatorului; să sesizeze
operatorul/Clientul cu privire la reclamaţiile Clientului/operatorului privind
înregistrările eronate ale aparatelor de măsurare şi, în general, să asigure
legătura între Client şi operatorul de reţea, privind serviciul de reţea;
8. în cazul defectării aparatelor de măsurat, dacă a fost informat despre o atare
defecţiune şi după remedierea acesteia, să solicite recalcularea şi să factureze
contravaloarea consumului de energie neînregistrat/înregistrat suplimentar de
grupul de măsurare defect, procedând conform reglementărilor în vigoare;
9. să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei
electrice sau a anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi sau atunci
când consideră necesară detalierea, completarea sau introducerea unor clauze
noi;
10. să furnizeze, la cerere, informaţii privind eventualele penalităţi calculate pentru
plata cu întârziere a facturilor de către Client, istoricul de consum precum şi
eventuale sume de bani datorate de/platite către Clientul, pentru ultimele
douăsprezece luni de contract;
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11. să notifice Clientului, cu 21 (douazecisiunu) zile înainte de producerea
evenimentului, faptul că intenţionează să înceteze desfăşurarea activităţilor
contractate pe baza licenţei;
12. să notifice Clientului rezilierea/încetarea Contractului în condiţiile prevăzute în
Contract.
Art. 8. Drepturile Furnizorului
1. să încheie contracte cu operatori de reţea, conform contractelor - cadru aprobate
de autoritatea competentă sau, dacă legislatia permite, să negocieze contractele
încheiate cu operatorii de transport/distribuţie;
2. să întrerupă furnizarea energiei electrice în situaţii prevăzute de prezentul
Contract/lege;
3. în regim de limitări şi restricţii, atunci când este deficit de putere şi / sau de
energie în Sistemul Electroenergetic Naţional (S.E.N.), să aplice Clientului, cu
înştiinţare prealabilă, tranşele de limitare a puterii prevăzute în anexa la
contractul de distribuţie, iar la ordinul dispecerului energetic, să ia măsuri de
deconectare a Clientului, în scopul prevenirii sau lichidării unor avarii în S.E.N.
Aceste măsuri se aplică conform standardului de performanţă;
4. să aibă acces în incinta Clientului (locul/rile de consum), pentru verificarea
instalaţiei de alimentare şi utilizare a energiei electrice, a grupurilor de măsurare/
contoarelor şi a respectării prevederilor contractuale. Accesul se va efectua în
prezenţa delegatului împuternicit al Clientului;
5. să preia de la operatorul de retea, la termenele convenite, valorile de consum
măsurate de contoarele de energie electrică, în vederea stabilirii cantităţilor
facturate; în scopul facturării, Furnizorul poate solicita şi autocitirea, conform
prevederilor Contractului.
6. să participe alături de operatorii de reţea, acolo unde este cazul, la măsurarea şi
stabilirea cantităţilor de energie electrică consumată orar/lunar, precum şi a
cantităţilor de energie electrică reactivă înregistrate, rezultate din derularea
prezentului Contract;
7. să încaseze integral şi în termenul de scadenţă facturile emise în conformitate cu
prezentul Contract;
8. să solicite Clientului, pentru operatorul de retea, plata daunelor provocate în
instalaţiile Operatorului Local de Distribuţie şi/sau Operatorul de Transport,
dovedite a fi din culpa exclusivă a Clientului, în condiţiile prevăzute în contractele
de distribuţie şi/sau transport; să ţină Clientul obligat la plata contravalorii
daunelor pricinuite Furnizorului din culpa exclusivă a Clientului.
9. să înceteze prezentul Contract în condiţiile prevăzute în acesta ;
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10. să transfere responsabilitatea echilibrării către o parte responsabilă cu
echilibrarea care a fost înregistrată la operatorul de transport şi de sistem în
conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
11. în cazul unor sume excedentare achitate de Client, să aplice compensarea între
sumele datorate de Client şi sumele datorate Clientului sau să emită facturi de
avans pentru consumurile estimate urmând să le regularizeze după primirea
informaţiilor privind consumul contorizat de energie electrică.
12. să rezilieze prezentul Contract în condiţiile prevăzute în acesta.
13. alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice şi de Regulamentul de
furnizare a energiei electrice la consumatori sau în legislatia conexă;
Art. 9. Obligaţiile Clientului
1. să asigure achitarea integrală şi la termen a facturilor emise de Furnizor, în
condiţiile prezentului Contract;
2. să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor electrice proprii în
conformitate cu normele în vigoare;
3. să asigure prin implementarea unor soluţii proprii tehnologice şi / sau energetice,
evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică din
Sistemul Electroenergetic Naţional, în cazul în care există echipamente sau
instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică
mai mare decât cea corespunzătoare nivelului de siguranţă poate produce
incendii, accidente umane, explozii, deteriorări de utilaje etc.;
4. să ia toate măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de
alimentare a instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de
vedere al instalaţiilor de protecţie şi automatizare, pentru asigurarea funcţionării
în continuare a receptoarelor importante, în scopul exploatării sigure şi
economice a instalaţiilor electrice;
5. să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării
efectelor negative asupra calităţii energiei electrice;
6. să respecte dispoziţiile Dispecerului Energetic în conformitate cu reglementările
în vigoare şi cu prevederile contractelor de distribuţie/transport aplicabile locului
de consum;
7. să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj, stabilite conform
contractelor conexe prezentului contract, de distribuţie şi transport a energiei
electrice;
8. să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu
influenţeze funcţionarea acestora; Clientul va permite accesul reprezentanţilor
companiei de măsurare precum şi delegatului Furnizorului la echipamentul de
măsură.
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9. să achite energia reactivă catre Furnizor şi să întreprindă măsuri de evitare a
supracompensării energiei reactive; conform reglementarilor.
10. să comunice Furnizorului în scris, in termen de 15 (cinsprezece) zile
calendaristice, pierderea calităţii de detinator al locului de consum;
11. să respecte prevederile prezentului contract, inclusiv anexela acestuia,
contractele conexe şi legislaţia în vigoare;
Art. 10. Drepturile Clientului
1. să consume energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
2. să aibă acces la grupurile de măsurare în vederea decontării, chiar dacă acestea
se află în incinta Operatorului de Distribuţie, prin solicitare scrisă prealabilă,
transmisă Furnizorului;
3. să racordeze la instalaţii proprii, în condiţii legale, cu acordul scris al Furnizorului,
subconsumatori de energie electrică;
4. să solicite Operatorului de Distribuţie/ Operatorului de Transport să ia toate
măsurile necesare pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite
la instalaţiile din reţelele de distribuţie/transport;
5. să solicite Furnizorului plata daunelor provocate ca urmare a întreruperilor în
furnizarea de energie electrică, dovedite a fi din vina acestuia, în condiţiile
prevăzute în prezentul contract;
6. să beneficieze contra cost de serviciile Furnizorului, în condiţiile negocierii unor
contracte pentru prestări de servicii energetice, conform prevederilor legale;
7. să pună capăt prevederilor prezentului Contract în condiţiile prevăzute în acesta;
8. alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice şi de Regulamentul de
furnizare a energiei electrice la consumatori sau în legislatia conexă.
MODIFICAREA CIRCUMSTANTELOR
Art. 11 (1) În sensul prezentului Contract, prin “Modificare de Circumstanţe” se înţelege
intrarea în vigoare a legilor/regulamentelor, precum şi modificarea/abrogarea celor
existente, după semnarea acestui Contract, care au un efect asupra Furnizorului în
ceea ce priveşte executarea obligaţiilor prezentului Contract sau aplicarea unor noi
condiţii tehnico-economice inexistente la data semnării acestui contract. Noţiunea de
Modificare de Circumstanţe include, de asemenea orice modificare a prevederilor legale
care reglementează noi taxe sau tarife, costuri sau comisioane, o schimbare a
cuantumului oricărora dintre taxele, tarifele, costurile sau comisioanelor existente.
(2) Dacă au loc Modificări de Circumstanţe, Părţile convin prin prezentul Contract să
modifice Preţul de Contract, prin încheierea ulterior unei notificari justificative prealabile
a unui act adiţional semnat si stampilat de reprezentantii ambelor parti, astfel încât să
se permită implementarea acestor circumstante în mod corespunzător
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(3) Părţile decid, prin prezentul Contract, ca în cazul unei Modificari de Circumstanţe
care priveşte taxe, tarife, costuri şi comisioane obligatorii impuse de prevederile legale,
aplicabile după intrarea lor în vigoare, acestea vor fi notificate imediat Clientului de către
Furnizor si conduc la modificarea automata a Pretului de Contract, fara incheierea unui
act aditional. Notificarea se poate transmite în cuprinsul/împreună cu factura.
DURATA CONTRACTULUI
Art. 12. (1) Prezentul Contract se încheie pe perioada de un an calendaristic si va intra
în vigoare începând, cu data de ______________ la ora 00:00. Durata contractului se
prelungeste prin act aditional.
(2) Alimentarea cu energie electrica de catre operatorul de reţea este asigurata pentru
perioada coexistentei contractului de furnizare cu cel de retea pentru locul de
consum. În cazul în care Furnizorul nu va putea încheia contractul/ contractele de
transport şi de distribuţie a energiei electrice din culpa exclusivă a Clientului, se
considera ca prezentul Contract nu a fost incheiat.
INCETAREA
Art. 13. (1) Prezentul Contract poate fi reziliat de către Furnizor prin notificarea scrisa a
Clientului, incepand cu cea de a 21-a zi de la data notificării şi fără indeplinirea altor
formalitati prealabile sau ulterioare, pentru neplata facturilor în condiţiile stabilite de
prezentul Contract. Notificarea poate fi comunicată în anexa la factura.
(2) Prezentul Contract poate fi reziliat de către Furnizor prin notificarea scrisa a
Clientului, notificare ce produce efecte imediat, fara indeplinirea altor formalitati, în caz
de sustragere de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.
Prin sustragere de energie electrică, se înţelege: (i) conectarea oricărui receptor sau a
instalaţiei de utilizare înainte de grupul de măsurare si (ii) orice intervenţie în instalaţia
electrică ce afectează funcţionarea corectă a grupului de măsurare. Notificarea poate fi
comunicată în anexa la factura.
(3) Contractul de furnizare poate fi reziliat de catre Client, cu notificarea Furnizorului cu
20 zile înainte, dacă asupra furnizorului s-a declansat procedura de suspendare sau
retragere a licentei.
(4) Contractul va înceta de drept, fără îndeplinirea altor fomalităţi, în următoarele situaţii:
a) în lipsa unui contract valabil de distribuţie/ transport, de la data notificarii acestei
circumstante (suspendarea efectelor contractului intervine de data apariţiei împrejurării).
b) partile nu au reuşit să negocieze de bună-credinţă şi să ajungă la un acord cu privire
la ajustarea Preţului de Contract, conform celor convenite prin prezentul Contract, în
cazul unor Modificări de Circumstanţe (clauza 11 (2) de mai sus), în termen de 20
(douazeci) de zile calendaristice de la primirea notificării Furnizorului privind Modificarea
intervenita si necesitatea completarii/modificarii clauzelor Contractului;
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c) în cazul în care un eveniment constituind Forţă Majoră (Art. 14) durează mai mult 30
(treizeci) de zile calendaristice de la data la care evenimentul a fost notificat de una din
Partile contractante, la data transmiterii notificarii de denuntare a Contractului de catre
oricare din parti.
d) la pierderea de către Furnizor a licenţei de furnizare, de la data producerii
evenimentului, situație în care Clientul va fi preluat de Furnizorul de Ultima Instanta, in
conditiile legii.
e) dacă Furnizorul constată, în orice mod, că informaţiile furnizate de Client în vederea
încheierii prezentului Contract nu corespund realităţii sau lipseşte vreunul din
înscrisurile solicitate de lege pentru încheierea Contractului sau dacă Clientul pierde
dreptul de folosinţă asupra locului de consum (de la momentul când Furnizorul află
despre această împrejurare).
f) cu acordul partilor, prin semnarea unui acord de încetare/act aditional la Contract.
(3) Prezentul Contract poate fi denunţat de către Client cu respectarea conditiilor
contractuale si cu obligatia de a transmite Furnizorului o notificare cu cel putin 21
(douazecisiuna) de zile calendaristice anterior datei schimbarii furnizorului, in conditiile
procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrica elaborata de
ANRE. In acest caz, incetarea acestui Contract va avea loc în cea de-a 21-a (douazeci
siuna) zi calendaristică de la data primirii de către Furnizor a notificării de denuntare a
Contractului. Factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată se
va achita în termen de 15 zile de la data emiterii.
(4) În caz de încetare a efectelor Contractului, Clientul este ţinut să plătească orice
sumă datorată conform Contractului iar penalitățile de întârziere vor fi datorate în
continuare până la achitarea efectivă a plăţilor datorate de Client Furnizorului. Factura
cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată se va achita în termen de
15 (cinsprezece) zile de la data emiterii sale. În cazul încetarii Contractului, încheierea
unui nou contract cu Clientul este condiţionată de plata de către acesta a sumelor
restante datorate in baza prezentului Contract precum şi a altor taxe necesare încheierii
unui nou contract.
(5) Furnizorul si, dupa caz, Clientul au obligatia să notifice operatorului de reţea
încetarea contractului de furnizare, cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data la care va
avea loc încetarea.
FORTA MAJORA
Art. 14. (1) Forţa Majoră se defineşte ca fiind acel eveniment, în afara controlului Părţii
care îl invocă şi care este prejudiciată de acesta, care nu ar fi putut fi evitat sau înlăturat
de aceasta, produs ulterior intrării în vigoare a prezentului Contract care, prin efectele
sale, este de natură să împiedice Partea care invocă şi care este prejudiciată de
evenimentul de Forţă Majoră să-şi îndeplinească în totalitate sau în parte obligaţiile care
îi revin în conformitate cu clauzele prezentului Contract. Nu se consideră Forţă Majoră
lipsa disponibilităților bănești indiferent de motiv.
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(2) Evenimentul calificat ca Forţă Majoră se notifică de către Partea prejudiciată
celeilalte Părţi în termen de 48 ore de la producere şi se certifică de către autoritatea
competentă de la locul producerii. În cazul în care efectele Forţei Majore durează mai
mult de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la producere, fiecare Parte are dreptul să
denunte unilateral acest Contract, fără a fi responsabilă pentru daunele rezultate în
urma acestei incetari a Contractului.
(3) Dacă un eveniment de Forţă Majoră împiedică îndeplinirea totală sau parţială a
obligaţiilor de furnizare care îi revin uneia dintre Părţi în baza Contractului, acest lucru
nu va constitui o încălcare sau o nerespectare a obligaţiilor Părţii care invocă şi care
este afectată de evenimentul de Forţă Majoră, aceasta fiind exonerată de aceste
obligaţii pe durata evenimentului de Forţă Majoră şi în măsura în care acest eveniment
previne îndeplinirea acestor obligaţii, cu condiţia ca:
(a) Partea care invocă sau care este prejudiciată de evenimentul de Forţă Majoră să
notifice cealaltă Parte în scris şi să furnizeze, fără întârziere, toate detaliile relevante cu
privire la circumstanţele care constituie Forţa Majoră; şi
(b) Partea care invocă sau care este prejudiciată de evenimentul de Forţă Majoră să
depună toate eforturile în vederea remedierii efectelor evenimentului de Forţă Majoră.
RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 15. (1) Fiecare Parte va fi responsabilă faţă de cealaltă Parte pentru îndeplinirea la
timp şi în mod corespunzător a tuturor obligaţiilor care îi revin în baza prezentului
Contract, inclusiv o acţiune pentru plata de daune, excluzând însă profiturile
nerealizate, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Pentru evitarea oricărui
dubiu, Părţile convin că excluderea profiturilor nerealizate nu va înlătura obligaţia de
plată a oricăreia dintre Părţi a penalităţilor prevăzute de prezentul Contract. În caz de
neîndeplinire a obligaţiilor contractuale de către una dintre Părţi, cealaltă Parte va avea
dreptul să beneficieze de toate remediile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de către
prezentul Contract.
(2) Clientul final poate fi ţinut la plata de despagubiri către operatorul de reţea pentru
daunele materiale dovedite, produse acestuia, inclusiv pentru daunele produse altor
clienti finali racordati la aceeaşi retea, ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a
echipamentelor sau a instalatiilor proprii ori a manevrelor executate de personalul
propriu.
FURNIZAREA DE ULTIMĂ INSTANȚĂ
Art. 16. În cazul în care Furnizorul este în situaţia unei proceduri de
suspendare/retragere a licenţei de furnizare, Clientul îşi exprimă acceptul de a fi preluat
de un Furnizor de Ultimă Instanță desemnat de ANRE.
INDEPENDENŢA CLAUZELOR
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Art. 17. (1) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau
devine neaplicabilă, acest lucru nu va afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi
contractuale.
(2) Părţile se angajează să înlocuiască prevederea neaplicabilă cu una aplicabilă
producând efecte comerciale similare, pe cât posibile, cu cele ale prevederii
neaplicabile, respectând obiectivele comerciale iniţiale ale prezentului Contract.
(3) În cazul survenirii unor situaţii care nu sunt reglementate de prezentul Contract, se
va aplica o prevedere adecvată, cât mai apropiată posibil din punct de vedere legal, de
intenţia Părţilor sau, dat fiind scopul Contractului, intenţia posibilă a acestora, dacă ar fi
avut în vedere situaţia respectivă.
NOTIFICĂRI
Art. 18. (1) Orice notificare, cerere, solicitare, punere în întârziere sau orice alt
instrument solicitat uneia dintre Părţi, incluzând dar fără a se limita la schimbarea
datelor de identificare a oricărei Părţi, sau autorizat în baza prezentului Contract, va fi
efectuat în formă scrisă şi va fi transmis în zilele lucrătoare prin fax, e-mail sau poştă,
către Partea căreia îi este adresat. Notificările vor fi considerate transmise şi primite în
următoarele condiţii:
(a) în cazul în care oricare dintre documente este trimis prin poştă/ servicii de curierat
se va considera primit la data/ora semnării de către destinatar a confirmării de primire;
(b) în cazul în care oricare dintre documente este înmânat personal destinatarului se va
considera primit la data/ora predării (confirmată prin semnătură);
(d) în cazul în care oricare dintre documente este transmis prin fax şi e-mail: la data şi
ora primirii faxului şi respectiv e-mail-ului, cu condiţia primirii lor între orele 08:30 –
17:00; notificările primite prin fax/ sau e-mail după orele 17:00 vor fi considerate a fi
primite în ziua lucrătoare următoare celei menţionate pe confirmarea transmisiei pe fax /
e-mail.
(2) Datele de contact ale FURNIZORULUI:
Adresa: Str N.Iorga, nr 26, Mansarda Birou 1, Brasov,
Telefon: 0268/316312
Fax: 0268/316311
E-mail: furnizare@hareonsolar.ro
In atenţia: Radu Craciun
(3) Datele de contact ale CLIENTULUI:
Adresa: ________________
Telefon: ________________
Fax: __________________
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E-mail: _________________
In atenţia: ___________________
(4) Orice modificare a datelor de identificare/contact ale oricăreia dintre Părţi, trebuie
notificată în scris celeilalte Părţi în termen de 5 (cinci) zile calendaristice, notificarea
producând efecte începând cu data primirii. Notificarea trebuie transmisă conform
prevederilor clauzei 18, în caz contrar, aceasta nu se va considera valabilă. Notificările
transmise de Furnizor se pot cuprinde în continutul facturii sau se pot anexa acesteia.
CONFIDENŢIALITATE
Art. 19. (1) Părţile vor păstra confidenţialitatea conţinutului prezentului Contract precum
şi a oricăror informaţii obţinute de la cealaltă Parte în contextul acestui Contract pe
durata acestuia şi după încetarea acestuia timp de 5 (cinci) ani. Acestea nu vor dezvălui
informaţiile de care au luat cunoştinţă în executarea sau în legătură cu executarea
prezentului Contract, indiferent de modul in care a intrat in posesia
informatiilor/documentelor sau de suportul pe care acestea se găsesc (letric/CD etc), şi
le vor utiliza exclusiv în scopul executării acestuia.
(2) Următoarele situaţii, nu se consideră divulgare a informaţiilor cu caracter
confidenţial:
(a) informaţiile care au devenit publice înainte de data dezvăluirii acestora sau după
această dată fără ca destinatarul să încalce nicio prevedere a prezentului Contract;
(b) informaţiile care erau deja cunoscute, în mod legal, de către destinatar, cu condiţia
ca acesta să fi notificat Partea care le-a divulgat cu privire la această situaţie;
(c) informaţiile pentru care există consimţământul scris al persoanei ale cărei interese
pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
(d) informaţiile care trebuie divulgate în baza legislaţiei aplicabile sau a unui ordin,
decret sau reglementare guvernamentală, respectiv, informaţia trebuie transmisă în
cursul îndeplinirii normale a activităţilor autorizate prin licenţă.
(e) titularul are permisiunea autorităţii competente de a divulga informaţia în scopul
respectării Condiţiilor licenţei, a unei decizii/a unui ordin al autorităţii competente sau a
unei legi în vigoare;
(f) informatiile care sunt solicitate de Operatorul de Distributie/Operatorul de Transport
si de Sistem, in conformitate cu prevederile Codului tehnic al retelei electrice de
transport şi ale Codului comercial al pietei angro de energie electricǎ.
(g) informatiile care sunt prezentate agenţiilor de raportarea pretului sau pentru
calcularea unui indice, daca aceasta prezentare nu va include identitatea celeilalte parti.
(3) Părţile se angajează să permită una celeilalte (sau consultanţilor/ consilierilor lor)
accesul la toate informaţiile, documentele şi datele necesare în mod rezonabil pentru
executarea prezentului Contract.
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(4) În cazul încălcării obligaţiei de confidenţialitate conform prezentei clauze, Partea
păgubită are dreptul să pretindă Părţii în culpă, cu notificarea acesteia, daune calculate
la valoarea prejudiciului cauzat.
DECLARAȚII ȘI GARANȚII
Art. 20. Fiecare Parte declară şi garantează prin încheierea prezentului Contract
următoarele:
(a) este o societate organizată legal, care funcţionează valabil conform legilor;
(b) semnarea prezentului Contract şi desfăşurarea tranzacţiei prevăzute în acesta nu va
încălca nicio prevedere din actul constitutiv sau statutul acesteia;
(c) a depus şi va depune toate eforturile rezonabile pentru a menţine în deplină vigoare
şi efect sau pentru a obţine toate licenţele, permisele sau alte autorizaţii necesare
pentru a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Contract. Fiecare Parte va prezenta
celeilalte Părţi aceste licenţe, permise sau alte autorizaţii la cerere.
(2) Clientul declară că a primit oferta Furnizorului înainte de încheierea prezentului
Contract şi că documentele prezentate Furnizorului în vederea încheierii prezentului
Contract sunt conforme cu originalele.
Art. 21. (1) La solicitarea Furnizorului, Clientul va constitui garantii, pentru buna
executare a contractului de furnizare, în următoarele situatii:
a) constatarea unor actiuni ale Clientului în scopul denaturării indicatiilor grupurilor
de măsurare sau consumului energiei electrice prin ocolirea echipamentelor de
măsurare;
b) se constată de Furnizor că există premisele deconectării Clientului pentru
neplata serviciului de retea/furnizare a energiei electrice, conform prevederilor
procedurii specifice de constituie a garantiilor; în acest caz, pentru
preîntâmpinarea întreruperii alimentării, Clientul va constitui în termen de 5 zile
lucrătoare de la solicitare, o garanţie reprezentând contravaloarea pretului de
contract, cu toate componentele sale, aplicat la cantitatea de energie estimată
pentru un timestru de contract, conform Anexei 2. Garanţia se poate executa de
Furnizor la constatarea depăşirii termenului de scadenţă pentru plata oricărei
facturi emise de numele Clientului, cu notificarea transmisă acestuia cu 1 (una) zi
lucrătoare înainte de executarea garanţiei. Dacă garanţia se execută integral sau
parţial, Clientul are obligaţia de a reîntregi cuantumul garanţiei în 10 zile
lucrătoare de la notificarea Furnizorului.
(2) În cazul încetării Contractului sau în cazul în care timp de doi ani consecutivi Clientul
nu se află în situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a) sau b), garanţia se returnează
acestuia.
(3) Pentru evitarea unor neînţelegeri, Furnizorul poate, dar nu este obligat, să solicite
Clientului constituirea garanţiei, aceasta nefiind o condiţie premergătoare pentru
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întreruperea alimentării cu energie electrică în situaţiile stipulate de Contract. Furnizorul
va solicita Clientului garantia corespunzatoare întregului serviciu contractat cu Clientul
şi, dacă este cazul, va executa plăti din aceste garanţii către operatorul de retea, pentru
serviciul prestat de acesta la locul de consum respectiv.
(4) Refuzul constituirii garantiilor sau reîntregirii cuantumul acesteia, conferă
Furnizorului dreptul de a solicita operatorului de reţea întreruperea alimentării cu
energie electrica a locului(rilor) de consum.
CESIUNE
Art. 22. Niciuna dintre Părţi nu va putea ceda sau transfera în orice mod, în tot sau în
parte, drepturile şi/sau obligaţiile sale corelative decurgând din prezentul Contract decât
cu consimţământul scris prealabil al celeilalte Părţi.
LEGEA APLICABILĂ ŞI LITIGII
Art. 23. Contractul este guvernat de legea română. Orice litigiu decurgând din
executarea prezentului Contract, care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, va fi dedus
spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
DIVERSE
Art. 24. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul Contract.
Prezentul Contract a fost încheiat la data de __________, în 2 (două) exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte Contractantă.
Partile recunosc in mod expres si isi asuma termenii si conditiile prevazute in prezentul
Contract negociat de către Părți, confirmand astfel faptul ca dispozitiile prezentului
inscris nu sunt si nu vor fi considerate „clauze neuzuale”.

FURNIZOR
GREEN VISION SEVEN SRL

CLIENT
__________________

Prin
Cătălina Mihaela SUCACIU, mandatar al
administratorilor

Prin
_______________, _____________

__________________________

__________________________
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