CONTRACT
de furnizare a energiei electrice
nr. .......... din ..................

Părţile contractante:
HERMES ENERGY INTERNATIONAL S.R.L., având sediul în sat Paulesti, com. Paulesti, nr.
1144G, Jud. Prahova, fax 0372.00.82.57, tel. 0371.13.04.79 , înscrisă în Registrul Comerţului la
nr. J29/3189/2008, Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.) RO24760429, cont nr.
RO28CECEB31830RON3246412, deschis la CEC Bank Victoriei, reprezentată legal prin Bogdan
Valentin ENOIU, în calitate de Director General, având calitatea de vânzător şi denumită în
continuare furnizor sau vânzător, pe de o parte,
şi
....................................., domiciliu în .........., str. ........., nr. ................., bl. ............., sc. .........., et.
....., ap. ........., sector 1, telefon .............., serie CI......, CNP .............., cont nr. .........................,
deschis la ................................., reprezentată legal prin .............................., în calitate de
...................., având calitatea de cumpărător şi denumită în continuare, consumator sau
cumpărător, pe de altă parte.
Terminologie
Art. 1 - Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi conform reglementărilor în vigoare.
Obiectul contractului
Art. 2 - Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei electrice la punctul de delimitare
patrimonială situat pe nivelul de Joasa Tensiune/Medie Tensiune al consumatorului eligibil
.........................., cu urmatorul loc de consum:
-

......................................., cod POD ...............................,

precum şi reglementarea raporturilor dintre furnizor şi consumator privind furnizarea, condiţiile de
consum ale energiei electrice, facturarea şi achitarea facturilor.
Condiţii de desfăşurare a furnizării
Art. 3 - (1) Cantitatea de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către cumpărător de la
vânzător este în conformitate cu prevederile Anexei 1.
(2) Livrarea de energie electrică menţionată la alin. (1) de mai sus se va efectua în conformitate cu
reglementările legale în vigoare.
(3) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată în
conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice în vigoare.
Modalităţi de plată
Art. 4 - (1) Plata contravalorii energiei electrice active consumate conform prezentului contract va fi
efectuată în conformitate cu prevederile Anexei 2.
(2) Plata contravalorii energiei electrice reactive aferente perioadei de derulare a contractului va fi
efectuată în conformitate cu prevederile Anexei 2.
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(3) Plata contravalorii contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă aferente perioadei de
derulare a contractului va fi efectuată în conformitate cu prevederile Anexei 2.
(4) Plata contravalorii achiziţiei de certificate verzi aferente perioadei de derulare a contractului va fi
efectuată în conformitate cu prevederile Anexei 2 si a legislatiei in vigoare.
(5) Penalităţile de întârziere datorate de cumpărător ca urmare a nerespectării termenului scadent
al facturilor emise în conformitate cu prezentul contract, se vor achita conform prevederilor Anexei
2.
Obligaţii şi garanţii
Art. 5 - (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate
aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract,
conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legislaţiei primare şi secundare în vigoare.
(2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală,
opozabilă în justiţie în termenii acestui contract.
(3) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate informaţiile,
documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt accesibile conform
reglementărilor în vigoare autorităţilor statului, instituţiilor financiar-bancare, consultanţilor şi
contractanţilor care au legătură cu executarea prezentului contract în condiţiile respectării Art. 10.
(4) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de sistem în
baza Codului tehnic al reţelei de transport în vigoare. Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza
prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării Codului tehnic al reţelei de
transport.
Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art. 6 - Vânzătorul are următoarele obligaţii:

a) să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia;
b) să asigure cumpărătorului energia electrică în termenii prezentului contract şi în limitele
reglementărilor în vigoare şi ale prevederilor contractelor de transport şi/sau distribuţie;

c) să anunţe cumpărătorul despre întreruperile în furnizarea energiei electrice convenite anterior
între furnizor şi operatorul de transport / distribuţie;

d) să factureze cumpărătorului energia electrică în conformitate cu prevederile prezentului
contract;

e) să verifice în cel mai scurt timp sesizările cumpărătorului şi să răspundă în termen legal tuturor
reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia, conform reglementărilor în vigoare şi a
Standardelor de Performanţă aplicabile;

f) să acorde despăgubiri pentru daunele dovedite de cumpărător provocate de întreruperi în
alimentare din culpa exclusivă a vânzătorului;

g) să încheie contractele de transport şi distribuţie a energiei electrice;
h) să furnizeze consumatorului informaţii privind valoarea eventualelor penalităţi de întârziere
calculate şi aplicate consumatorului conform prezentului contract, care decurg din întârzieri în
plata facturilor;
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i) să notifice cumpărătorului intenţia de reziliere a contractului în condiţiile prevăzute în prezentul
contract.

j) să restituie cumpărătorului eventualele diferenţe rezultate ca urmare a ajustării de către
A.N.R.E. a cotei anuale obligatorii de achiziţie a certificatelor verzi, în conformitate cu
prevederile Anexei 2 la prezentul contract.
Art. 7 - Vânzătorul are următoarele drepturi:
a) să încaseze integral şi în termenul scadent facturile emise în conformitate cu prezentul contract;
b) să sisteze/întrerupă furnizarea energiei electrice în condiţiile prezentului contract şi ale
reglementărilor legale în vigoare;
c) 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;
d) să aibă acces în incinta cumpărătorului, 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 cumpărătorului;
e) să participe alături de operatorul reţelei de transport şi/sau distribuţie, acolo unde este cazul, la
măsurarea şi stabilirea cantităţilor de energie electrică activă consumată orar/lunar, precum şi a
cantităţilor de energie electrică reactivă înregistrate, rezultate din derularea prezentului contract;
f)

să rezilieze prezentul contract în condiţiile prevăzute în acesta

g) să recupereze de la cumpărător costurile aferente achiziţionării de certificate verzi, conform
Anexei 2 si a legislatiei in vigoare.
Art. 8 - Cumpărătorul are următoarele obligaţii:
a) să asigure achitarea integrală şi la termen a facturilor emise de vânzător, în condiţiile
contractului;
b) să asigure, prin soluţii proprii, tehnologice şi / sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la
întreruperea alimentării cu energie electrică din S.E.N., în cazul în care există echipamente sau
instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică mai mică
decât cea corespunzătoare nivelului de siguranţă poate produce incendii, accidente umane,
explozii, deteriorări de utilaje etc.;
c) să ia 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 cazul
funcţionării automaticii din instalaţiile distribuitorului sau ale cumpărătorului;
d) să respecte normele si prescripţiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative
asupra calităţii energiei electrice;
e) să respecte dispoziţiile operatorului de sistem, conform reglementărilor în vigoare privind
schema de funcţionare a instalaţiilor consumatorului racordate la S.E.N.;
f)

să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite conform clauzelor
corespunzătoare din contractele conexe prezentului contract, respectiv din contractele de
transport şi de distribuţie a energiei electrice;
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g) să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze
funcţionarea acestora; de asemenea, cumpărătorul va permite accesul reprezentanţilor
companiei de măsurare la echipamentul de măsură (acolo unde este cazul);
h) să comunice în scris vânzătorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii
contractului, în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la producerea acestei modificări;
i)

să suporte orice consecinţe asupra consumatorilor alimentaţi prin reţeaua sa, ce decurg din
restricţionarea sau din întreruperea furnizării energiei electrice către aceştia ca urmare a
nerespectării prevederilor prezentului contract, inclusiv în cazul neplăţii energiei electrice;

j)

să acorde despăgubiri pentru daunele produse si dovedite a fi din cauza cumpărătorului în
instalaţiile operatorului de transport şi/ sau operatorului de distribuţie;

k) să garanteze alături de furnizor respectarea prevederilor tehnice din contractele de transport şi
distribuţie;
l)

să notifice furnizorul asupra modificării cantităţilor de energie electrică contractate conform
Anexei 1, în conformitate cu prevederile prezentului contract;

m) să notifice vânzătorului intenţia de reziliere a contractului în condiţiile prevăzute în prezentul
contract
n) să achite furnizorului costul aferente achiziţionării de certificate verzi, conform metodologiei de
calcul prevăzute în Anexa 2 la prezentul contract.
Art. 9 - Cumpărătorul are următoarele drepturi:
a) să consume energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului contract;
b) să beneficieze contra cost de serviciile vânzătorului, în condiţiile negocierii unor contracte pentru
prestări de servicii energetice, conform prevederilor legale;
c) să racordeze la instalaţiile proprii, în condiţii legale, cu acordul furnizorului, cumpărători de
energie electrică;
d) să solicite prin intermediul furnizorului sau direct operatorului de distribuţie / operatorului de
transport măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile din
reţelele de distribuţie / transport;
e) să solicite vânzătorului plata daunelor provocate ca urmare a întreruperilor în furnizarea de
energie electrică, dovedite a fi din culpa exclusivă a acestuia, în condiţiile prevăzute în prezentul
contract;
f)

să rezilieze prezentul contract în condiţiile prevăzute în acesta.

g) să recupereze de la furnizor diferenţele rezultate ca urmare a stabilirii de către A.N.R.E a unei
cote obligatorii de achiziţie de certificate verzi mai mici decât cota estimată de achiziţie de
certificate verzi, pentru acelaşi an calendaristic, în conformitate cu prevederile Anexei 2 si a.
legislatiei in vigoare.
Confidenţialitate
Art. 10 - (1) Părţile convin ca pe durata derulării contractului şi după încetarea acestuia timp de 5
(cinci) ani să nu dezvăluie informaţiile de care au luat cunoştinţă în executarea sau în legatură cu
executarea prezentului contract, având caracter confidenţial în executarea contractului. Nu sunt
considerate informaţii confidenţiale informaţiile de notorietate, făcute public de partea emitentă sau
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aduse la cunoştinţa publicului prin orice alte mijloace, precum şi cele solicitate de autoritatea
competentă. Sunt considerate informaţii confidenţiale inclusiv datele cuprinse în prezentul contract
şi anexele sale.
(2) Părţile nu pot divulga terţilor informaţii cu caracter confidenţial definite conform alin. (1) şi
reglementărilor în vigoare, decât cu acordul scris al celeilalte părţi contractante. Nu se consideră
divulgare a informaţiilor cu caracter confidenţial transmiterea acestora către avocaţi, consultanţilor
tehnici şi financiari sau dacă această divulgare este o obligaţie legală.
Modificarea circumstanţelor
Art. 11 - (1) În sensul prezentului contract, prin “modificare de circumstanţe” se înţelege:

a) modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea de către autorităţile
competente a unor acte normative, al căror efect se reflectă în modificarea condiţiilor de derulare
a contractului şi/sau în creşterea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;

b) A.N.R.E., prin Ordine sau Decizii emise, modifică valoarea tarifului pentru serviciul de sistem, a
componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea (TG) si de
extragere a energiei electrice din retea (TL), tarifele de distribuţie a energiei electrice, cogenerarea
de inalta eficienta si certificate verzi, etc.
(2) Dacă, ulterior încheierii contractului, apare o „modificare de circumstanţe” care are sau poate
avea ca efect creşterea sau scaderea pentru vânzător a costurilor şi/sau modificarea prevederilor
contractuale, părţile pot modifica preţul de contract şi/sau clauzele contractuale, prin încheierea de
acte adiţionale, astfel încât să se permită recuperarea integrală de către vânzător sau cumparator a
sumelor respective şi respectarea legislaţiei în vigoare.
Durata contractului. Rezilierea.
Art. 12 - (1) Prezentul Contract de furnizare a energiei electrice se încheie începând cu data de
................. şi până la data de .....................
(2) Durata contractului poate fi prelungită, cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional la prezentul
contract, cu respectarea termenilor contractuali şi a prevederilor legale în vigoare aplicabile în
materie.
Art. 13 - (1) Rezilierea prezentului contract din iniţiativa vânzătorului se poate face în următoarele
cazuri:
a) nerespectarea de către cumpărător a prevederilor contractuale, cu un preaviz de 5 (cinci) zile
calendaristice;
b) refuzul cumpărătorului de a încheia un nou contract ori de a reactualiza contractul existent, în
cazul apariţiei unei „modificări de circumstanţe” (conform Art. 11 din prezentul contract) cu un
preaviz de 5 (cinci) zile calendaristice;
(2) Rezilierea contractului din iniţiativa cumpărătorului pentru nerespectarea prevederilor
contractuale de către vânzător se face cu un preaviz de 30 (treizeci) zile calendaristice înaintat
vânzătorului. În caz contrar, cumpărătorul va fi urmărit pentru plata energiei electrice contractate şi
nelivrate sau neconsumate pe parcursul celor 30 (treizeci) zile pentru care nu s-a dat preaviz.
(3) Oricare dintre părţi poate solicita denunţarea unilaterală a contractului cu respectarea unui
preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice. În caz contrar partea care nu respectă termenul de
preaviz va fi urmărită pentru plata energiei electrice contractate şi nelivrate sau neconsumate pe
parcursul celor 30 (treizeci) de zile pentru care nu s-a dat preaviz.
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(4) În cazurile prevăzute la alineatele (1), (2) şi (3), contractul se consideră desfiinţat de plin drept la
expirarea preavizului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără nici o altă formalitate
prealabilă şi fără intervenţia instanţelor de judecată.
Încetarea contractului
Art. 14 Prezentul contract inceteaza :
(1) In cazul aparitiei unui eveniment de forta majora conform articolului 15 de mai jos, care poate
intarzia executarea Contractului cu mai mult de 30 zile calendaristice;
(2) În cazul în care oricare din contractele de transport, servicii de sistem, şi/sau distribuţie a
energie electrice îşi încetează valabilitatea, fără vina furnizorului, pe parcursul derulării contractului,
prezentul contract încetează de plin drept, fără nici o alta formalitate prealabilă şi fără intervenţia
instanţelor de judecată.
Forţa majoră
Art. 15 - (1) Forţa majoră se defineşte ca fiind acel eveniment imprevizibil, în afara voinţei părţilor şi
de neînlăturat, produs ulterior intrării în vigoare a prezentului contract care, prin efectele sale, este
de natură să împiedice oricare dintre părţi să-şi îndeplinească în totalitate sau în parte obligaţiile
care le revin în conformitate cu clauzele prezentului contract.
(2) Evenimentul clasificat ca forţă majoră se notifică de către partea interesată 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 de zile de la producere,
părţile pot decide să rezilieze contractul fără despăgubiri.
(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de
răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate
părţii contractante prin faptul necomunicării. Forţa majoră exonerează partea afectată de efectele
sale de orice răspundere contractuală, legală, în afară de culpa proprie.
(4) Forţa majoră intervenită la nivelul producătorilor de energie electrică din România şi certificată
de autorităţile competente reprezintă forţa majoră aplicabilă prezentului contract.
Răspunderea contractuală
Art. 16 - Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul
contract, părţile răspund conform prevederilor prezentului contract şi ale reglementărilor legale în
vigoare.
Litigii
Art. 17 (1) Partile convin ca orice eventual litigiu si/sau procedura contencioasa ori jurisdictionala,
decurgand din sau in legatura cu acest contract, sa se solutioneze pe calea medierii prin negocieri
directe, din initiativa oricarei parti. Demararea negocierilor se va realiza printr-o notificare scrisa,
transmisa la adresa de corespondenta a cocontractantului, urmand ca in termen de cel mult 15 zile
lucratoare de la primirea notificarii, partile prin eforturi concertate, sa solutioneze conflictul la sediul
initiatorului sau prin corespondenta, prin perfectarea unui proces verbal sau orice inscris in care se
va consemna, dupa caz, rezolvarea diferendului cu precizarea punctului de vedere comun adoptat
sau esecul negocierilor.
(2) - Litigiile decurgând din executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă
vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

6

Contract nr. ……… din ………………..

Alte clauze
Art. 18 (1) Anexele 1, 2 fac parte integrantă din prezentul contract.
(2) Orice comunicare, notificare adresata de o parte celeilalte, va fi considerata valabila, indeplinita,
numai daca a fost transmisa in scris, in orice forma sau modalitate care asigura transmiterea actului
si confirmarea de primire a acestuia ( inclusiv dar fara a se limita la e-mail, scrisoare recomandata
cu confirmare de primire, fax):
Pentru Cumparator, pe adresa:
..................................................................................
tel: ..............................
In atentia: .....................................
mail: ........................................
Pentru Vanzator, pe adresa:
HERMES ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.
Str. Jules Michelet, Nr.18-20, Bucuresti, cod postal: 010463
fax: 0372.00.82.57
tel: 0371.13.04.79
mail: office@hermesenergy.ro
In atentia: D-lui Emanuel CAIM,
potrivit datelor de identificare ale partilor contractante asa cum au fost mentionate in prezentul
contract.
(3) Prezentul contract impreuna cu anexele sale, precum si actele aditionale incheiate intre parti cu
referire expresa la acesta, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala sau scrisa
dintre acestea, anterioara incheierii lui. Toate clauzele prezentului contract, inclusiv cele care ar
putea fi calificate ca si neuzuale au fost negociate si acceptate in mod expres de catre partile
contractante, neexistand elemente esentiale sau secundare asupra carora partile sa nu fi convenit
si pe care sa nu le fi inclus in prezentul contract.
(4) In cazul in care se constata nulitatea, caducitatea sau alta cauza de ineficacitate a oricareia
dintre prevederile sau conditiile prezentului contract, ineficacitatea respectivei prevederi sau conditii
nu va afecta validitatea sau executarea celorlalte clauze contractuale si nu va avea efect asupra
obligatiilor scadente sau in curs de a deveni scadente, intre parti.
(5) Prezentul contract, drepturile si obligatiile cuprinse in acesta, nu pot fi cesionate total sau partial
de catre Vanzator fara acordul prealabil scris al Cumparatorului. In cazul in care Cumparatorul va
accepta cesiunea este la latitudinea sa daca o va conditiona sau nu de obligatia cedentului de a
garanta executarea contractului.
(6) Prin excepţie, cesiunea este permisă de facto, in cazul in care se referă la instituţiile bancare ale
părţilor, cu înştiinţarea partenerilor de contract asupra cesionării.

7

Contract nr. ……… din ………………..

Art. 19 - (1) Prezentul contract îşi va produce efectele după îndeplinirea cumulativă a următoarelor
condiţii:
a)

încheierea de către furnizor a contractului de transport si servicii de sistem, şi

b)

a contractului/contractelor de distribuţie a energiei electrice;

Art. 20 - În situaţia în care furnizorului i-a fost declanşată procedura de suspendare sau retragere a
licenţei de furnizare, consumatorul acceptă preluarea sa de către un furnizor de ultimă opţiune
activat de A.N.R.E., în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.
Art. 21 - Părţile convin ca următoarele prevederi ale contractului să supravieţuiască încetării
acestuia: art. 6 litera j), art. 7 litera g), art. 8 litera n) art. 9 litera g), art.10, art.16, art.17, precum şi
Anexei 2 ale prezentului contract.
Prezentul contract conţine 12 (doisprezece) pagini şi a fost încheiat la data de ...................., în 2
(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Din partea si in numele

Din partea si in numele

HERMES ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.

.............................................................
_________________________

______________________
Bogdan Valentin ENOIU,
Director General

...............................................,
....................................
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ANEXA 1 la Contractul nr. .......... din ...............
CANTITĂŢI DE ENERGIE ALE CONTRACTULUI
Art. 1. Cantitatea totală de energie electrică planificată a fi vândută, respectiv cumpărată conform
prezentului Contract este de: …………….. MWh.
Art. 2. Cantitatea de energie electrică aferenta Contractului, poate fi modificata lunar cu acordul
scris al Părţilor, cu minim 15 (cincisprezece) zile calendaristice anterior Lunii Contractuale
respective.

Din partea si in numele

Din partea si in numele

HERMES ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.

...............................................
_________________________

______________________
Bogdan Valentin ENOIU,
Director General

...............................................,
.............................
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Anexa 2 la Contractul nr…….din ………….
PREŢUL DE CONTRACT
TERMENE SI MODALITATI
DE FACTURARE SI PLATA
Preţul de Contract
Art. 1.- Preţul de Contract („Pc”) reprezintă valoarea în Lei a 1 MWh energie electrică,
la punctul de delimitare patrimonială al consumatorului cu Operatorul de distribuţie zonal
(.........................), aflat pe joasa tensiune/medie tensiune şi include toate tarifele
(exclusiv certificate verzi, contribuție pentru cogenerare de înaltă eficiență, acciza și TVA)
conform alin. (1) de mai jos.
(1) Preţ de contract Pc, pentru locul de consum aflat pe nivelul de ........... tensiune, este
Pc = ......... Lei/MWh.
Componenta Preţului de Contract - Pc este următoarea:
(a) preţ energie electrică inclusiv TG

330,00

lei/MWh

(b) tarif serviciu transport - componenta de extracție TG

lei/MWh

(c) tarif serviciu transport - componenta de extracție TL

lei/MWh

(d) tarif serviciu sistem

lei/MWh

(e) tarif serviciu distribuţie înaltă tensiune - IT in functie de zona de
lei/MWh
licenta
(f) tarif serviciu distribuţie medie tensiune - MT in functie de zona
lei/MWh
de licenta
(g) tarif serviciu distribuţie medie tensiune - JT in functie de zona
lei/MWh
de licenta
Nu sunt incluse şi vor fi percepute în plus faţă de Pc, prin evidențierea separată în cadrul
facturii, următoarele:
-

Valoarea estimată a certificatelor verzi (la data încheierii prezentului Contract este …
lei/MWh).

-

Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență (la data încheierii prezentului
Contract este … lei/MWh).

-

Acciza (la data încheierii prezentului Contract valoarea accizei este … lei/MWh).

-

TVA (la data încheierii prezentului Contract valoarea TVA este ...%).

(2) În cazul în care oricare dintre tarifele şi taxele de mai sus cresc, respectiv se
reduc pe durata prezentului Contract, acestea vor fi majorate respectiv reduse în mod
corespunzător.
(3) (a) Valoarea certificatelor verzi este estimată. După apariţia Ordinului ANRE, care
stabileşte cota finală a certificatelor verzi aferente anului 2020, se va face
regularizarea printr-o factură separată, urmând ca în baza acestei facturi
Consumatorul să plătească diferenţa sau să primească suma achitată în plus.
(b) În conformitate cu reglementările ANRE, la data intrării în vigoare a prezentului
Contract facturarea certificatelor verzi se efectuează astfel:
- lunar: la valoarea estimată evidențiată separat în cadrul facturilor de energie electrică și
calculată ca produs dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate
(CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi
preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe pieţele centralizate de
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certificate verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacționare încheiate;
- anual: factura de regularizare finală conform Ordinului ANRE, urmând ca factura să fie
achitată de Consumator în termen de 10 (zece) Zile Lucrătoare de la data primirii
acesteia.
(c) Modalitatea de facturare a certificatelor verzi se va actualiza în funcţ ie de
modificările reglementărilor ANRE.
Art. 2. Condiţii şi termene de facturare şi plată
2.1. Consumatorul va efectua plata aferentă consumului de energie electrică
corespunzător unei Luni Contractuale, conform facturilor emise de Furnizor astfel:
(a)

în primele 10 (zece) Zile Lucrătoare ale lunii care succede Luna Contractuală
Furnizorul va emite o factură care reprezintă doar contravaloarea energiei
electrice consumate în Luna Contractuală respectivă, în conformitate cu procesul
verbal de citire contori privind consumul de energie electrică;

(b)

factura va fi achitată integral prin transfer bancar în termen de 20 (douazeci) zile
calendaristice de la data primirii acesteia.

2.2. Dacă data de emitere şi/sau ultima zi de plată a facturilor nu este o Zi Lucrătoare,
atunci:
(a)

emiterea facturii se va efectua în ultima Zi Lucrătoare anterioară datei de emitere
respective;

(b)

plata facturii se va efectua în ultima Zi Lucrătoare anterioară datei de plată
respective.

2.3. După efectuarea tuturor plăţilor aferente unei luni Contractuale, sumele plătite în plus
de către Consumator vor fi considerate avans pentru următoarea lună Contractuală.
2.4 In conformitate cu art. 319 din Codul Fiscal, partile sunt de acord ca facturile sa fie
transmise doar in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail ale Consumatorului:
.........................................................
Art. 3. La încetarea Contractului, în situaţia în care Furnizorul are debite faţă de
Consumator, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către Furnizor, în termen
de 3 (trei) Zile Lucrătoare de la încetarea Contractului, şi restituirea plăţilor efectuate în
plus în termen de 10 (zece) Zile Lucrătoare de la data încetării contractului.
Art. 4. Dacă o factură emisă conform prezentului Contract nu este onorată de către
Consumator în termenul scadent, atunci Furnizorul este îndreptăţit:
(1) să aplice penalități de întârziere, după cum urmează:
(a)

se aplică penalități de întârziere pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, cu
începere din prima zi după expirarea termenului de plată scadent şi până în ziua
efectuării plăţii (inclusiv);

(b)

penalitățile de întârziere aplicate sunt egale cu dobânzile și penalitățile de
întarziere aplicate concomitent pentru neplata la termen a obligaţiilor către
bugetul de stat în vigoare la data semnării prezentului Contract, după cum
urmează:
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i. dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere
și
ii. penalități de întârziere de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
(c)

Factura aferentă penalităților de întârziere se va achita de către Consumator în
termen de 8 (opt) Zile Lucrătoare de la data primirii facturii.

(2)
să sisteze furnizarea energiei electrice în temen de 15 zile de la comunicarea
unui preaviz scris, comunicare transmisa dupa data scadentei fact urii fiscale.
Furnizorul poate relua furnizarea energiei electrice conform prevederilor prezentului
Contract, în termen de 2 (două) zile calendaristice de la achitarea de către
Consumator a sumei datorate, inclusiv a penalităților de întârziere aferente.
Art. 5. Energia reactivă
Energia reactivă (inductivă şi/sau capacitivă) nu este inclusă în Pc. Aceasta va fi plătită de
către Consumator, in cadrul facturii de consum lunara emisa de catre Furnizor, în
conformitate cu procesul verbal emis de Operatorul local de Distribuţie aferent lunii
contractuale respective.

Din partea si in numele

Din partea si in numele

HERMES ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.

.......................................................
_________________________

______________________
Bogdan Valentin ENOIU,
Director General

..................................................,
..........................
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