CONTRACT FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ
nr. ____________ din data de ____________

PĂRȚILE CONTRACTANTE
MET Romania Energy SA cu sediul în București, str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, et. 1, sector 1,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5516/1996, CIF: RO1877048, cont bancar
RO49RZBR0000060015751050, deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Victoriei, titular al licenței de furnizare
a energiei electrice ANRE nr. 1711/06.11.2014, telefon 021/3030600, fax 021/3030602, e-mail
info.metro@met.com, reprezentată legal prin Florin FRUNZĂ în calitate de Director General, având calitatea
de Furnizor, denumit în continuare “Furnizor”, pe de o parte
și
____________ cu sediul/cu domiciliul în ____________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
____________, CIF: ____________,/identificat prin C.I., seria____________, numarul ___________,
eliberat de ______________, CNP _________________, cont bancar ____________, deschis la
____________, sucursala ____________, telefon/ fax ____________, e-mail ____________, reprezentată
legal prin ____________ în calitate de ____________, având calitatea de Consumator Eligibil, denumit în
continuare “Consumator”, pe de alta parte.
TERMINOLOGIA
Art. 1. Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în Anexa nr. 1.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. – (1) Obiectul contractului îl constituie furnizarea de energie electrică între furnizorul MET Romania
Energy SA și consumatorul ____________ la locul de consum:
Nr.
Denumire
Adresă
Cod
Nivel
crt.
identificare
tensiune
1
_________
_________
_________
_________
și reglementează raporturile dintre furnizor şi consumator privind condiţiile de furnizare, modalităţile de
emitere şi plată a facturilor.
(2) Pe întreaga perioadă de derulare a contractului, furnizarea energiei electrice se va face în condiţiile
stabilite prin Avizele tehnicele de racordare/ Certificatele de racordare.
CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A FURNIZĂRII
Art. 3. – (1) Cantitatea de energie electrică ce urmează să fie furnizată de către furnizor în fiecare interval
bază de decontare este prevăzută în Anexa nr. 2 si este stabilită în baza Procedurii de derulare a contractului
(Anexa nr. 4).
(2) Consumatorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice consumate, la preţul stabilit în cadrul
Anexei nr. 3 şi în condiţiile din Anexa nr. 4.
(3) Încheierea contractelor de transport şi distribuţie se face de către furnizor în baza documentaţiei tehnice
înaintate de către consumator.
(4) La încetarea contractului, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către furnizor şi plata
acesteia de către consumator, la termenele prevăzute în art. 5 alin. (4).
(5) Energia electrică furnizată de către furnizor, respectiv consumată de către consumator, conform
prevederilor prezentului contract, este măsurată în conformitate cu “Codul de masurare a energiei electrice”,
aprobat prin Ordin ANRE.
(6) Delimitarea instalaţiei şi măsurarea energiei electrice se realizează conform Avizelor tehnice de
racordare/ Certificatelor de racordare în vigoare şi Anexa nr. 2.
(7) Pentru diferenţele dintre cantitatea de energie electrică prognozată şi cea efectiv furnizată, diminuată ca
urmare a instrucţiunilor şi comenzilor operative emise de către operatorul de sistem CN Transelectrica SA,
consumatorul nu poate solicita furnizorului plata de daune.
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Art.4. - (1) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de sistem în
baza “Codului tehnic al reţelei de transport”, aprobat prin Decizia preşedintelui ANRE. Obligaţiile ce revin
fiecărei părţi în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a nerespectarii “Codului tehnic al
reţelei de transport”.
(2) Pentru regimul de limitare sau de restricţie, precum şi pentru situaţia de avarie in Sistemul Energetic
Naţional, puterile care se pot reduce şi puterile care se pot deconecta sunt prevăzute în Anexa nr. 5 a
prezentului contract.
(3) Părţile se obligă să respecte prevederile „Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori”
aprobat prin Ordinul 235/2019.
MODALITĂȚILE DE PLATĂ
Art.5. - (1) Contravaloarea energiei electrice ce constituie obligaţie de plată în fiecare lună contractuală, pe
toată durata contractului, se calculează pe baza cantitaţii de energie electrică măsurată, respectiv consumată
şi furnizată, în fiecare interval bază de decontare şi se determină în conformitate cu prevederile din Anexa
nr. 3 şi Anexa nr. 4.
(2) Intervalul de citire a indexului grupului de măsurare de către Operatorul de Reţea, în vederea emiterii
facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat, poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie
să depăşească 6 luni, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice
la clienţii finali.
(3) Pe parcursul derulării contractului, în primele 10 zile financiare ale fiecărei luni următoare lunii
contractuale, furnizorul va emite către consumator o singură factură detaliată prin anexele aferente fiecărui
loc de consum, în conformitate cu Anexa nr. 4 alin. 3.1. şi o va transmite prin e-mail către persoana de
contact din partea consumatorului, indicată în contract/ Fizic la adresa de corespondență (costul expedierii
este în sarcina Consumatorului şi are valoarea de 5,00 lei/factura, la care se va adauga TVA). Intervalul de
timp în care se emite factura, poate fi modificat cu notificarea prealabilă a clientului final – conform Art. 38,
alin.(5) al Ord. ANRE 235/2019.
(4) Consumatorul va plăti integral factura menţionată la alin. (3) în termen de ____________ de zile
calendaristice de la data emiterii facturii. Plata se poate realiza prin transfer bancar în contul furnizorului,
menţionat pe factura fiscală sau prin alte mijloace de plată puse la dispoziţie de furnizor şi menţionate în
factura fiscală.
(5) Dacă o factură emisă conform prezentului contract nu este onorată până la data limită de plată, atunci
consumatorul va plăti o penalitate la suma datorată, în RON, conform facturii respective, pentru fiecare zi
calendaristică de întârziere, cu începere din prima zi după expirarea termenului de plată prevăzut la alin. (4)
şi până în ziua efectuării plăţii (exclusiv). Valoarea procentuală a penalităţii este egală cu 0,05% din valoarea
sumei datorate, pe fiecare zi calendaristică de întârziere. Penalităţile curg de drept, fără a fi necesară vreo
notificare prealabilă sau altă formă de înştiinţare a Consumatorului.
(6) Dacă factura nu a fost achitată de consumator, furnizorul va proceda la întreruperea furnizării energiei
electrice, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, iar eventualele consecinţe ce rezultă din această întrerupere îl
privesc în exclusivitate pe Consumator.
(7) După efectuarea plăţii integrale a facturilor şi a penalităţilor respective, furnizorul va realimenta
consumatorul, în conformitate cu prevederile „Standardului de performanţă”.
(8) În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data
întreruperii furnizării energiei electrice, plata integrală a consumului şi a penalităţilor aplicate, furnizorul are
dreptul să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, urmând să recupereze sumele datorate
conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(9) În cazul în care o sumă facturată de către furnizor este contestată integral sau în parte de către
consumator, acesta va transmite în termen de 10 zile de la data emiterii facturii, o notificare furnizorului
cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până în ziua limită de plată. Pentru sumele
contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de către instanța competentă ca fiind datorate de către
consumator, acesta va plăti pe lângă suma datorată o penalizare calculată potrivit alin. (5).
(10) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în RON. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data
la care suma plătită apare în extrasul de cont al furnizorului, la data încheierii procesului verbal de
compensare, la data încasării cecului de către furnizor ori la data intrării numerarului în casieria furnizorului
sau prin orice mod prevăzut expres în alte reglementări legate de plată, acceptate de furnizor.
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(11) Sumele încasate de la Consumator vor fi alocate de Furnizor astfel încât se vor stinge întotdeauna
debitele cele mai vechi.
OBLIGAȚIILE ȘI GARANȚIILE
Art.6. – (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobarile
necesare fiecareia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract, conformându-se în acelaşi
timp tuturor cerinţelor legale.
(2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie fermă, 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 legatură cu
executarea prezentului contract.
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art. 7. Obligaţiile furnizorului:
a) Să deţină licenţă de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia;
b) Să contracteze integral cantitatile de energie electrică necesare asigurarii consumului consumatorului;
c) Să asigure consumatorului puterea şi energia electrică în termenii prezentului contract;
d) Să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranţă specificat în Avizul tehnic de
racordare/ Certificatul de racordare;
e) Să asigure în punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecvenţa şi tensiunea la valorile
nominale, cu abaterile prevăzute de reglementările în vigoare, conform “Standardului de performanţă”;
f) Să anunțe Consumatorul, prin postarea periodică pe website despre întreruperile programate în furnizarea
energiei electrice, în condițiile în care îi sunt aduse la cunoștință de către operatorul zonal de distribuție;
g) 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; in situatia in care prevederile contractuale intemeiate pe dispozitii ale actelor
normative se modifica de drept la data intrarii in vigoare a modificarii actelor normative respective; in acest
caz, Furnizorul are obligatia sa notifice beneficiarului modificarile intervenite. In cazul modificarii tarifelor
reglementate, notificarea se considera efectuata prin inscrierea acestor modificari pe factura reprezentand
contravaloarea serviciului de furnizare a energiei electrice.
h) Să factureze consumatorului energia electrica la preţul de facturare calculat pe baza Anexei nr. 3 si Anexei
nr. 4;
i) Să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite, sesizate de consumator şi să răspundă în termen legal
tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia, conform „Standardului de performanţă” şi condiţiilor din
Licenţa pentru furnizarea de energie electrica;
j) Să acorde compensaţii pentru nerespectarea nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate pentru
activitatea de furnizare, în condiţiile şi la termenele stabilite prin “Standardul de performanţă”.
k) Să notifice Operatorul Zonal de Distribuţie în vederea încheierii contractului de distribuţie aferent locurilor
de consum ale Consumatorului în 1 (una) zile lucrătoare de la data primirii notificării de denunţare unilaterală
a contractului de furnizare transmisă de consumator către vechiul furnizor;
l) Să facă diligenţele necesare pentru acordarea compensaţiilor de către Operatorul de Distribuţie
utilizatorilor, pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă, astfel cum prevede Standardul de
performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.
m) Să nu denunțe unilateral prezentul contract de furnizare a energiei electrice.
Art. 8. Drepturile furnizorului:
a) Să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie facturate conform contractului in
vigoare;
b) Să întrerupă furnizarea energiei electrice în condiţiile nerespectării de către consumator a clauzelor
contractuale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) În regim de limitări şi restricţii, atunci când este deficit de putere şi/ sau de energie în Sistemul Energetic
Naţional, să aplice consumatorului, cu anunţare prealabilă, tranşele de limitare a puterii prevăzute în Anexa
nr. 5, iar la ordinul Dispecerului Energetic Naţional, să ia măsuri de deconectare a consumatorului, în scopul
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prevenirii sau lichidării unor avarii in Sistemul Energetic Naţional. Aceste măsuri se aplică conform
“Standardului de performanţă”;
d) Să aibă acces în incinta consumatorului, 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 prezenta delegatului împuternicit al consumatorului;
e) Să recalculeze consumul de energie electrică în cazul defecţiunilor la echipamentele de măsură, în
conformitate cu reglementările ANRE în vigoare; facturarea se va realiza conform prevederilor legale în
vigoare de la data facturării;
f) Să solicite clienţilor rău-platnici constituirea de garanţii financiare; valoarea garanţiei financiare va fi
corelată cu valoarea consumului de energie electrică, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi va acoperi
livrarea unei luni de consum (calculata ca medie a 3 luni de consum maxim din anul de contract). Garanţiile
se vor executa, în cazul în care consumatorul nu efectuează plăţile la termenele scadente sau în situaţia în
care se constată că la data încetării contractului, Consumatorul înregistrează debite. Garanţiile se vor
constitui fie prin transfer bancar direct în contul Furnizorului, fie prin prezentarea de către Consumator a unei
scrisori de garanţie bancară, bilet la ordin, filă CEC, în alb, avalizată în nume propriu. Refuzul emiterii
garanţiilor solicitate îndreptăţeşte Furnizorul să procedeze la întreruperea alimentării cu energie electrică
sau/și rezilierea contractului conform prevederilor în vigoare.
g) Să recupereze integral de la consumator costurile aferente achiziţionării de certificate verzi pentru energia
electrică furnizată şi consumată, conform reglementărilor în vigoare;
h) Orice alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare;
i) Să factureze consumatorului, în cazul denunțării unilaterale anticipate a contractului de furnizare a energiei
electrice de către consumator, pentru minimiza prejudiciile ce pot surveni, cu titlu de despăgubire o sumă
calculată ca 60% din produsul între suma cantităților contractate la data semnarii Contractului, cuprinse între
data încetării anticipate și data încetării de drept și prețul energiei electrice active.
Art. 9. Obligaţiile consumatorului:
a) Să asigure achitarea integrală şi la termen a facturilor emise de furnizor, în condiţiile prevăzute în contract;
b) Să deţină Aviz Tehnic de Racordare/ Certificat de racordare actualizat;
c) Să deţină Convenţie de Exploatare, dacă este cazul;
d) Să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra
calităţii energiei electrice;
e) Să respecte dispoziţiile operatorului de sistem, CN Transelectrica SA, conform reglementărilor în vigoare;
f) Să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului;
g) Să suporte consecinţele ce decurg din restricţionarea sau din întreruperea furnizării energiei electrice ca
urmare a neplăţii energiei electrice;
h) Să notifice furnizorul înainte de începerea unei luni contractuale asupra modificării cantităţilor de energie
electrică prognozate a fi contractate, conform Anexei nr. 2;
i) Să notifice furnizorul despre intenţia de denunţare unilaterală a contractului în condiţiile stipulate la art. 15;
j) Să solicite verificarea grupurilor de măsură, atunci când se consideră ca acestea înregistrează eronat;
k) În cazul în care consumatorul este deconectat, va suporta toate cheltuielile generate de acest proces,
calculate de către Operatorul Zonal de Distribuţie;
l) Să asigure prin soluţii proprii, tehnologice şi/ sau energetice evitarea unor efecte deosebite la întreruperea
alimentării cu energie electrică din Sistemul Energetic Naţional, 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 înscris în contract, poate duce la incendii, accidente umane, explozii,
deteriorări de utilaje etc. Orice incendii, accidente umane, explozii, deteriorări de utilaje sau alt incident
cauzat de întreruperea alimentării cu energie electrică din Sistemul Energetic Naţional, nu creează în sarcina
Furnizorului şi în favoarea Consumatorului, niciun fel de obligaţie de dezdăunare;
m) Să informeze Furnizorul despre factorii ce ameninţă intrarea sa în insolvență;
n) Să comunice Furnizorului în scris, în termen de 5 zile calendaristice, pierderea calităţii de deţinător al
spaţiului pentru care a fost încheiat prezentul contract;
o) Să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute pentru
exploatarea instalaţiei de racordare în folosul consumatorului, în cazul în care, la cererea consumatorului din
motive tehnice sau economice delimitarea instalaţiilor se face pe proprietatea acestuia, conform prevederilor
art. 22, alin. 4 din ord. ANRE nr. 59/2013;
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p) Să considere valid contractul de la data semnarii si nu de la data efectiva de incepere a livrarilor; sistarea
procesului de schimbare a furnizorului din iniţiativa consumatorului este considerată denunţare anticipată,
termenul de preaviz fiind cel prevăzut în legislaţia în vigoare;
q) Să achite furnizorului, în cazul denunțării unilaterale anticipate a contractului de furnizare a energiei
electrice, pentru minimiza prejudiciile ce pot surveni, cu titlu de despăgubire o sumă calculată ca 60% din
produsul între suma cantităților contractate la data semnarii Contractului, cuprinse între data încetării
anticipate și data încetării de drept și prețul energiei electrice active. Plata se va realiza în temeiul facturii
emise de cealaltă Parte în termenul prevăzut la art. 5, alin. 4. din contract.
r) Prin semnarea prezentului contract, consumatorul își prezintă consimțământul expres în baza căruia
furnizorul va putea cesiona contractul de furnizare către oricare societate afiliată parte din grupul MET,
nemaifiind necesare alte formalități suplimentare. În termen de 15 zile de la data la care cesiunea va produce
efecte, consumatorul va fi notificat de către cesionar și i se vor aduce la cunoștință toate datele sale de
identificare. Prin cesiune, contractul va fi preluat în maniera în care acesta a fost anterior negociat și agreat
de părți, termenii și condițiile anterioare urmând a fi respectate întocmai.
Art. 10. Drepturile consumatorului:
a) Să cumpere energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului contract;
b) Să solicite furnizorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor acestuia sau să
iniţieze acte adiţionale la contract, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea
ori completarea unor clauze contractuale;
c) Să aibă acces la grupurile de măsurare/ contoare în vederea decontării, chiar dacă acestea se află în
incinta operatorului de distribuţie;
d) Să solicite operatorului de distribuţie plata daunelor provocate ca urmare a întreruperilor în furnizarea de
energie electrică, dovedite a fi din vina acestuia, în condiţiile art. 7 lit. l) din prezentul contract.
e) Să transmită eventualele sesizări/plângeri fie pe email la adresa info.metro@met.com, fie prin
completarea și transmiterea pe suport de hârtie sau în format electronic a Formularului de înregistrare a
plângerii - secţiunile A și B ce poate fi descărcat de la adresa https://ro.met.com/ro/sesizari-si-intreruperi și
vor fi soluţionate conform procedurii afișate pe site-ul companiei.
Art. 11. Alte drepturi/ Obligaţii comune/ Obligaţii speciale:
a) În conformitate cu Ordinul ANRE, Consumatorul işi dă acceptul de a fi preluat de către furnizorii de ultimă
instanţă activaţi de ANRE în condiţiile prevăzute prin regulamentul aprobat prin ordinul mai sus menţionat şi
furnizorul se angajează ca în momentul declanşării procedurii de retragere/ suspendare a licenţei de
furnizare a energiei electrice să transmită ANRE lista consumatorilor săi pentru a li se repartiza provizoriu
un furnizor de ultimă instanţă.
b) În situația în care în timpul perioadei de derulare a contractului apar circumstanțe ce ar trebui să modifice
termenii și condițiile contractuale, furnizorul va notifica consumatorul cu privire la modificarea survenită, iar
consumatorul va răspunde în scris demersului inițiat de furnizor în termen de 10 zile de la transmiterea
notificării. Orice refuz al consumatorului va fi formulat în scris, motivat și comunicat furnizorului înăuntrul
acestui termen. Pentru situațiile în care consumatorul este de acord cu noii termeni și condiții contractuale
rezultate ca efect al modificărilor propuse de furnizor, consumatorul nu este obligat să răspundă furnizorului
cu privire la notificare. În atare situație, de la acea dată, noii termeni și condiții sunt acceptate de ambele
părți și formează noul cadru contractual ce reglementează înțelegerea părților. Modificarea contractului nu
impune semnarea unui act adițional.
c) Informaţii actualizate privind preţurile/tarifele aplicabile se pot obţine accesând site-ul ANRE, secţiunea
Energie Electrică, Informaţii de interes public, Furnizare către consumatori sau direct:
https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/informatii-de-interes-public
şi
https://www.anre.ro/ro/energieelectrica/legislatie.
d) Prin semnarea contractului, consumatorul înțelege, acceptă și asumă orice acțiune întreprinsă de furnizor
prin care acesta din urmă cesionează creanțele în scop de garanție sau înscrie ipoteci asupra creanțelor
izvorâte din raportul contractual încheiat cu consumatorul. Înregistrarea operațiunilor privind ipotecile
mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, precum și a altor drepturi prevăzute de lege, se efectuează în
Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, pe costul și cheltuiala furnizorului. În conformitate cu
prevederile art. 2417 Cod Civil, notificarea avizului de ipotecă se va realiza în ziua imediat următoare de
după înscriere. Părțile acceptă că îndeplinirea oricărei alte prevederi legale sau comerciale nu este necesară.
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e) Prin semnarea prezentului contract, consumatorul înțelege, acceptă si asumă faptul că, în scopul
satisfacerii obiectului înțelegerii comerciale, MET Romania Energy SA sau societăți afiliate, pot prelua, stoca
și prelucra date cu caracter personal.
MODIFICAREA CIRCUMSTANȚELOR
Art. 12. - (1) În sensul prezentului contract, prin “modificare de circumstanţe” se înţelege legiferarea, intrarea
în vigoare, modificarea textului sau a interpretării privind orice cerinţă legală inclusiv încetarea valabilităţii
unei cerinţe legale, retragerea sau înnoirea acesteia, ori aplicarea unei noi cerinţe legale care nu era în
vigoare la data semnării prezentului contract. Modificarea circumstanţelor include introducerea unui nou
impozit sau a unei noi taxe, o schimbare a modului de aplicare sau a bazei de calcul a unui impozit ori al
unei taxe sau o schimbare a cuantumului oricăruia dintre impozitele sau taxele existente, sau a modificării
condiţiilor tehnico-economice din preţul de energie, pe baza caroră s-a fundamentat preţul de contract.
(2) Orice modificare a contractului care ar rezulta din modificarea circumstanţelor, se va face de comun
acord, printr-un act adiţional semnat de ambele parţi.
CONFIDENȚIALITATEA
Art. 13. – (1) Fiecare parte convine că va asigura, împreună cu toţi angajaţii şi reprezentanţii săi,
confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentaţiilor, datelor sau cunostinţelor furnizate de către cealaltă
parte ca urmare a acestui contract şi că nu va dezvălui aceste informaţii unei terţe părţi şi nu va utiliza
informaţiile confidenţiale, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi.
(2) Prevederile art. 13. alin. (1) rămân valabile 5 (cinci) ani după expirarea prezentului contract.
DURATA CONTRACTULUI
Art. 14. – (1) Durata contractului începe cu data de ____________ și încetează la data de _____________.
Nedenunțarea, în scris, de către Consumator cu minim 30 zile calendaristice înainte de data expirării duratei
contractului, atrage după sine prelungirea de drept cu o durată egală cu cea convenită anterior.
(2) Contractul încetează la termenul pentru care a fost încheiat sau la data la care denunțarea formulată de
Consumator produce efecte ca urmare a respectării termenului de preaviz de la art. 15 alin. (2), sub rezerva
achitării în avans de către Consumator a contravalorii ultimei facturi aferente perioadei contractuale
reflectând consumul estimat a fi realizat până la data efectivă a rezilierii, urmând ca în baza citirii finale să
se emită o factură de regularizare. In sens contrar se vor aplica penalități contractuale în cuantumul prevăzut
la art. 5 alin. (5) de mai sus, calculate de la data scadenței prevăzute la art. 14 alin. (2) și până la data
achitării efective a debitului. Scadența acestei ultime facturi emise în avans de către Furnizor, va interveni în
5 zile calendaristice de la data emiterii facturii.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 15. – (1) Rezilierea opereaza de drept fără nicio formalitate suplimentară în următoarele situații:
a) Pierderea de către consumator a calităţii de persoană juridică;
b) Neplata contravalorii energiei electrice tranzacţionată în condiţiile stabilite şi a penalităţilor aferente, cu un
preaviz de 15 zile calendaristice;
c) Consumul fraudulos de energie electrică;
d) Refuzul consumatorului de a încheia un nou contract ori de a reactualiza contractul existent, în cazul
modificării reglementărilor;
e) Pierderea de către furnizor a licenţei de furnizare, situație în care consumatorul acceptă preluarea sa de
către Furnizorul de Ultimă Instanţă, în condiţiile legii;
f) În alte conditii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(2) Denunţarea unilaterală anticipată a contractului poate fi inițiată de către consumator și se face cu
anunţarea prealabilă în scris a furnizorului, cu 21 (douăzeci și una) de zile calendaristice înainte de data la
care se doreşte încetarea contractului prin denunțare unilaterală anticipată. Această modalitate de încetare
a contractului înainte de termen (ca urmare a unei solicitari formulate oricand in timpul perioadei dintre data
semnarii Contractului si data denuntarii) atrage după sine obligația consumatorului de a achita furnizorului,
pentru a minimiza prejudiciile ce pot surveni, cu titlu de despăgubire o sumă calculată ca 60% din produsul
între suma cantităților contractate la data semnarii Contractului, cuprinse între data încetării anticipate și data
încetării de drept și prețul energiei electrice active.
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(3) Încetarea la termenul de finalizare a contractului survine prompt și fără a fi necesar nicio altă formalitate.
(4) Contractul îşi produce deplin efectele între părţi în ceea ce priveşte obligaţiile neonorate în timpul acestuia
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor asumate în timpul desfăşurării contractului;
(5) Sistarea temporară a furnizării energiei electrice se poate efectua, fără rezilierea contractului, la
solicitarea în scris a consumatorului, conform prevederilor în vigoare.
FORȚA MAJORĂ
Art.16. - (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 îşi 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 de ore de la producere şi se certifică de către autoritatea competentă de la locul producerii (respectiv
Camera de Comerţ şi Industrie Locală). 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 înlatură efectul exonerator de răspundere al
acesteia, dar antrenează obligaţia părţii care o invoca 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.
IMPREVIZIUNEA
Art. 17. - (1) Prin “impreviziune” se înţelege intrarea în vigoare a unor legi sau reglementări, precum şi
modificarea sau abrogarea celor existente, ulterior încheierii contractului, situaţii ce în mod normal nu ar fi
putut fi luate în considerare la momentul încheierii contractului.
(2) Părţile pot oricând să facă aplicabilitatea beneficiului impreviziunii, excepţie strictă de la obligativitatea
contractului.
(3) Furnizorul are dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a solicita modificarea clauzelor contractului
prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care îi lezează interesele comerciale legitime şi care
nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă. În
cazul în care, deşi au negociat cu bună-credinţă, nu pot cădea de acord asupra încheierii unui act adiţional,
contractul va continua în forma sa iniţială sau vor recurge la numirea unui arbitru, care va soluţiona
diferendul, soluţia dată fiind opozabilă părţilor.
DREPTUL DE PREEMPȚIUNE
Art. 18. Se instituie dreptul de preemţiune în favoarea furnizorului de energie electrică, prin care, anterior
datei de expirare a perioadei contractuale, i se oferă privilegiul de a oferta şi purta negocieri cu consumatorul
în vederea păstrării calităţii sale de furnizor. Respectarea dreptului de preemţiune al furnizorului va fi dovedită
de consumator prin acceptarea/ refuzul scris, exprimat în termen de 3 (trei) zile de la data primirii ofertei.
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 19. 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.
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Art 20. Subsemnatul ____________, prin prezenta, declar că în conformitate cu prevederile Regulamentului
General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și a Legii nr. 190/2018, lege ce are ca scop
garantarea și protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, sunt de acord cu prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal, inclusiv
CNP-ul (dacă este cazul) de către furnizor, în scopul administrării contractelor de furnizare și distribuție și
punere în aplicare a tuturor prevederilor prezentei înțelegeri. De asemenea, sunt de acord cu prelucrarea
ulterioară încetării contractelor de furnizare a datelor mele personale de către furnizor în scopuri de arhivare.
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LITIGIILE
Art. 21. În cazul neînţelegerilor apărute la încheierea şi în cursul derulării contractelor în domeniul energiei
electrice, dacă părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanşării procesului
de soluţionare la nivelul acesteia, conform prevederilor Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor
apărute.
Litigiile decurgând din interpretarea şi/ sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale
amiabilă sau de către ANRE vor fi deduse spre competenta soluţionare a instanţelor judecătoreşti aflate la
sediul furnizorului.
MODALITĂȚILE DE COMUNICARE
Pe întreaga perioadă contractuală, consumatorul va beneficia de suportul unui responsabil de contract
dedicat, ale cărui date de contact sunt:
__nume__/ __funcție__/ __fix__/ __fax__/ __mobil__/ __e-mail__
Adresă de corespondență: București, str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, Park Avenue Offices, et. 1, sector
1
Persoana responsabilă de derularea prezentului contract, din partea consumatorului, este:
__nume__/ __funcție__/ __fix__/ __fax__/ __mobil__/ __e-mail__
Adresă de corespondență: ________________
ALTE CLAUZE
Art. 22. Anexele nr. 1, 2, 3, 4, şi 5 fac parte integrantă din prezentul contract.
Art 23. Condițiile Generale de Contractare fac parte integrantă din contract, reprezintă voința părților și
înlătură orice înțelegere verbală sau scrisă dintre acestea, anterioară încheierii lui. Condițiile Generale de
Contractare sunt publicate pe pagina web a furnizorului: https://ro.met.com, iar la data prezentei,
consumatorul declară că a luat la cunoștință de acestea și le acceptă neîndoielnic.
Art. 24. În cazul în care există modificări de formă în textul contractului, acestea vor fi precizate în Anexa X.
Art. 25. Prezentul contract a fost încheiat la data de ____________ în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte contractantă şi îşi va produce efectele începând cu data semnarii sale.

FURNIZOR,
MET Romania Energy SA

CONSUMATOR,
____________

_____________,
___________________

_________________
_________________

_____________,
____________________
_____________,
____________________

8 METRO-S-P-DI-C-MHMNMC-E-R-4-1.091221

ANEXA 1
la contractul de furnizare a energiei electrice nr. ____________ din data de ____________

DEFINIŢII ŞI TERMENI

Termen
Aprobări
Autoritate competentă
Cantitate de energie
Cerinţă legală
Cod Comercial al pieţei angro de
energie electrică
Codul tehnic al reţelelor/ reţelei
electrice de distribuţie/ transport

Consumator eligibil

Furnizor

Consumator rău-platnic
Interval bază de decontare (IBD)
Loc de vânzare/ cumpărare
Luna contractuală
Operator de sistem

Operatorul pieţei de energie

Operator de distribuţie
Operator de transport
Piaţa de energie electrică
Portofoliu de capacităţi de
producere

Definiție
Aprobări, avize, licenţe, consimţăminte şi autorizaţii acordate deja
sau care vor fi acordate de o Autoritate competentă
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei ANRE
Cantitatea de energie electrică introdusă în reţele de către un grup
sau portofoliul de capacităţi într-un interval bază de decontare
Orice lege, reglementare, licenţă sau alte ordine, decizii date de
Guvern, Parlament sau Autoritatea competentă
Colecţia de reguli în conformitate cu care se stabilesc cantităţile de
energie efectiv tranzacţionate într-un interval bază de decontare,
valoarea acestora şi modalităţile de plată
Colecţia de reglementări cu caracter tehnic prin care se stabilesc
reguli şi proceduri obligatorii pentru toţi participanţii la piaţa
energiei, pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea,
administrarea si întreţinerea reţelelor/ reţelei electrice de distribuţie/
transport
Consumatorul final de energie electrică care are dreptul să îşi
aleagă producătorul (furnizorul) şi să contracteze direct cu acesta
energia necesară, având acces la reţelele de transport şi/ sau de
distribuţie
Persoana fizică sau juridică de drept privat, română sau străină,
care primeşte licenţa să comercializeze energie electrică
(producător, distribuitor, alt agent comercial)
Consumator care îşi îndeplineşte obligaţiile de plată cu întârziere
timp de 3 luni sau care a primit un preaviz de deconectare pentru
neplată, în perioada de derulare a contractului
O perioadă de timp de o oră cu începere din prima secundă a orei
oficiale a României până la sfârşitul acesteia
Locul în care se măsoară energia tranzacţionată
O lună calendaristică în cadrul unui an calendaristic
Entitate operaţională a CN Transelectrica SA care asigură
funcţionarea coordonată a instalaţiilor de producere, transport şi
distribuţie (la tensiunea de 110 kV) a energiei electrice şi termice,
componente ale SEN
Entitate operaţională a CN Transelectrica SA care
asigură/mijloceşte pe piaţa energiei încheierea aranjamentelor
comerciale cu energie electrică, referitoare la cantităţile
tranzacţionate şi la preţ
Entitate operaţională care deţine, exploatează, întreţine,
modernizează şi dezvoltă reţeaua electrică de distribuţie
Entitate operaţională a CN Transelectrica SA care deţine,
exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua de
transport a energiei electrice
Mecanismul prin care se echilibrează cererea de energie cu oferta
de producţie
Turbogeneratoarele şi/ sau hidrogeneratoarele aflate în
proprietatea şi/ sau gestiunea unui producător, care sunt cuprinse
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Preţul de contract
Regulament de programare şi
dispecerizare a sistemului
electroenergetic naţional
Reţea electrică de distribuţie
Reţea electrică de transport
Sectorul energiei electrice şi
termice
SEN
Zi financiară

(individual sau grupat) în programul operativ al capacităţilor de
producere întocmit zilnic de DEN şi care urmează să producă
energia contractată
Este definit conform Anexa nr. 3
Document normativ care stabileşte regulile aplicate de Operatorul
de sistem şi de Operatorul pieţei de energie în vederea exploatării
coordonate a instalaţiilor în SEN
Reţea care transmite energia electrică în zonele de consum,
distribuind-o la sau spre consumatori
Reţea electrică de înaltă tensiune (220 kV şi mai mult) prin care se
transportă la distanţă puteri electrice importante
Ansamblul agenţilor economici, activităţilor şi instalaţiilor aferente
de producere, transport, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a
energiei electrice şi termice
Sistemul Energetic National
Orice zi în care băncile prin care operează participanţii la piaţă sunt
deschise pentru operaţiuni financiare

FURNIZOR,
MET Romania Energy SA

CONSUMATOR,
____________

_____________,
___________________

_________________
_________________

_____________,
____________________
_____________,
____________________
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ANEXA 2
la contractul de furnizare a energiei electrice nr. ____________ din data de ____________

CANTITĂŢI DE ENERGIE ALE CONTRACTULUI

Art. 1. Cantitatea de energie electrică contractată și prognozată a fi consumată de către consumator,
conform prezentului contract este de ____________ MWh, conform tabelului de mai jos.

Luna
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Consum prognozat
POD________ POD________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

U. M.
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

FURNIZOR,
MET Romania Energy SA

CONSUMATOR,
____________

_____________,
___________________

_________________
_________________

_____________,
____________________
_____________,
____________________
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ANEXA 3
la contractul de furnizare a energiei electrice nr. ____________ din data de ____________

PREŢUL DE CONTRACT

Art. 1. Consumatorul va plăti un preţ de contract pentru fiecare MWh consumat rezultat din însumarea
următoarelor componente:
(1) Preţul energiei electrice active fară TG este fix și garantat are valoarea de ____________ RON/MWh.
Tariful reglementat de injecție în RET (TG) face parte integrantă din totalul tarifelor reglementate de transport
și în factură va fi redistribuit în prețul energiei electrice active.
(2) Tarifele reglementate, în vigoare la data semnării contractului pentru nivelul de tensiune ____________,
zona de distribuţie ____________ aprobate de ANRE şi publicate în Monitorul Oficial al României, conform
tabelului de mai jos:
Tarife energie electrică activă
Preţ energie activă fără TG
Preţ energie activă cu TG
Tarife reglementate
Tarif transport injectie in RET
Tarif transport extragere din RET
Tarif servicii de sistem
Tarif distribuţie înaltă tensiune
Tarif distribuţie medie tensiune
Tarif distribuţie joasă tensiune
Total tarife _____ tensiune, inclusiv preţ energie activă cu TG

Valoare

Valoare

U. M.
RON/MWh
RON/MWh
U. M.
RON/MWh
RON/MWh
RON/MWh
RON/MWh
RON/MWh
RON/MWh
RON/MWh

(3) Tariful certificatelor verzi se va stabili şi factura în conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr. 187/2018
publicat în Monitorul Oficial nr. 953/12.11.2018 şi Legea nr. 23/2014 publicată în Monitorul Oficial nr.
184/14.03.2014:
a) Tariful certificatelor verzi se va modifica lunar, conform preţului mediu lunar de achiziţie a certificatelor
verzi şi a cotei obligatorii estimate de ANRE, fără necesitatea întocmirii unui act adiţional.
b) La data intrării în vigoare a prezentului contract tariful Certificatelor Verzi este de ____________
RON/MWh.
c) În cazul în care rezilierea contractului se va produce, înainte de data încetării contractului, se va regulariza
contravaloarea Certificatelor Verzi, aferente consumului până la data rezilierii, în conformitate cu cota de
Certificate Verzi şi pretul în vigoare la data rezilierii.
(4) Contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă este de ____________ RON/MWh.
(5) Contravaloarea accizei la data intrării în vigoare a prezentului contract este de ____________ RON/MWh
pentru persoane fizice, respectiv ____________ RON/MWh pentru persoane juridice şi se va modifica
conform reglementărilor în vigoarea fără necesitatea emiterii unui act adiţional.
(6) La toate componentele preţului de contract se va adăuga TVA.
Art. 2. Preţul pentru energia reactivă nu este inclus în preţul de contract şi va fi plătit separat de către
Consumator în conformitate cu factura emisă de operatorul de distribuţie aferentă lunii contractuale
respective, la valoarea unitară reglementată în vigoare pentru luna de consum (dacă este cazul)
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Art. 3. În cazul în care ANRE, prin Ordinele sau Deciziile emise, modifică tarifele pentru injecţia şi extragerea
din RET, servicii de sistem, OPCOM, tarifele de distribuţie corespunzătoare nivelului de tensiune din punctul
de delimitare şi contribuţia pentru cogenerare înaltă eficienţă, acestea vor intra în vigoare la data stabilită de
către Autoritatea competentă şi publicată în Monitorul Oficial al României, fără necesitatea întocmirii de act
adiţional de modificare a componentelor preţului de contract.

FURNIZOR,
MET Romania Energy SA

CONSUMATOR,
____________

_____________,
___________________

_________________
_________________

_____________,
____________________
_____________,
____________________
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ANEXA 4
la contractul de furnizare a energiei electrice nr. ____________ din data de ____________
PROCEDURA DE DERULARE A CONTRACTULUI
Art. 1. Cererea de putere şi energie electrică:
(1) Consumatorul are dreptul la contractarea energiei electrice cu furnizorul, astfel: la semnarea contractului,
furnizorul, pe baza informaţiilor oferite de consumator, va completa cantităţile de energie electrică
prognozate a fi contractate lunar pentru întreaga perioadă de desfăşurare a contractului (Anexa nr. 2).
(2) Cu minim 5 zile lucrătoare înainte de începerea unei luni contractuale, consumatorul poate modifica
cantitatea de energie electrică pentru luna contractuală următoare, acestea fiind consemnate in Anexa nr. 2.
(3) Dacă nu se primesc cereri ferme anunţate conform pct. 1.2., furnizorul va considera ca cerere fermă
datele din Anexa nr. 2 încheiată la semnarea contractului.
Art. 2. Preţul energiei electrice consumate
Consumatorul va plăti preţul de contract pentru cantitatea de energie electrică consumată.
Art. 3. Facturarea energiei electrice consumate
(1) În factură, tariful reglementat de transport injecţie în RET va fi redistribuit în preţul unitar aferent
contravalorii energiei electrice.
(2) Valoarea facturii conţine următoarele componente:
a) Contravaloarea energiei electrice calculată pe baza consumului măsurat şi a preţurilor definite la alin. 2;
b) Contravaloarea cantităţii de energie electrică reactivă facturată de către operatorul de distribuţie în
conformitate cu reglementările în vigoare, dacă este cazul;
c) Contravaloarea pierderilor de energie electrică activă şi reactivă (datorate necoincidenţei între punctul de
delimitare şi punctul de măsurare) facturate de operatorul de distribuţie, dacă este cazul.
(3) Facturarea certificatelor verzi:
a) Facturarea certificatelor verzi se realizează conform Procedurii de facturare a certificatelor verzi Ord.
ANRE nr. 187/2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 953/12.11.2018, astfel: „valoarea certificatelor verzi,
facturată separat faţă de tarifele/ preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal, prezintă
produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de către
ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul certificatelor verzi (RON/CV), calculat ca preţ
mediu ponderat al tranzacţiilor din Piaţa Centralizată a Certificatelor Verzi în luna anterioară lunii de facturare
sau ultima medie ponderată lunară disponibilă.”
În cazul consumatorilor industriali electrointensivi beneficiari ai acordurilor pentru exceptare prevazute în
H.G. nr. 495/2014 art.3, alin.(1), furnizorul facturează contravaloarea certificatelor verzi pentru cantitatea de
energie electrică rezultată prin diminuarea cantităţii de energie electrică facturată cu cantitatea de energie
electrică exceptată în intervalul de facturare respectiv. Se va preciza numărul şi data emiterii acordului de
exceptare şi procentul de exceptare certificate verzi pe loc de consum.
În facturile de energie electrică în care se realizează regularizarea energiei electrice facturate într-un interval
de facturare anterior, ca urmare a citirii grupurilor de măsurare a energiei electrice, certificatele verzi aferente
energiei electrice furnizate se facturează distinct, iar furnizorul de energie introduce poziţii distincte cu
semnul minus pentru valoarea certificatelor verzi facturate iniţial şi cu semnul plus pentru valoarea
certificatelor verzi pentru care se realizează regularizarea energiei electrice.
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b) Regularizarea anuală a certificatelor verzi se va realiza până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui
an pentru cantităţile de energie consumate în anul anterior, în conformitate cu cota anuală finală publicată
de către ANRE pe site-ul propriu şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi pentru anul precedent.
Informaţiile prevăzute în factura de regularizare anuală a certificatelor verzi vor fi explicitate într-o anexă la
factură pentru fiecare loc de consum.
În cazul în care din regularizarea Certificatelor Verzi rezultă o valoare pozitivă, aceasta va fi platită de către
Consumator Furnizorului. În cazul în care din regularizarea Certificatelor Verzi rezultă o valoare negativă,
aceasta va fi platită de către Furnizor Consumatorului în termen de maximum 15 zile de la data emiterii
acesteia, condiţionat de deţinerea informaţiilor necesare efectuării plăţii. Obligaţia de plată a furnizorului se
va stinge fie prin compensare, fie prin plata directă în contul bancar al consumatorului, astfel cum se va
aprecia de către furnizor la momentul plăţii.

FURNIZOR,
MET Romania Energy SA

CONSUMATOR,
____________

_____________,
___________________

_________________
_________________

_____________,
____________________
_____________,
____________________
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ANEXA 5
la contractul de furnizare a energiei electrice nr. ____________ din data de ____________
PUTERI ÎN REGIM DE LIMITARE SAU RESTRICŢIE ŞI ÎN SITUAŢIE DE AVARIE ÎN SEN
Art. 1. – (1) Denumirea consumatorului: ____________
(2) Denumirea și adresa locului de consum:
Nr.
Denumire
Adresă
Cod
Nivel
Crt.
identificare
tensiune
1
_________
_________
_________
_________
Art. 2. – (1) Putere redusă conform Normativului de limitări în regim de limitare sau restricţie cu anunţarea
consumatorului cu minimum 24 de ore înainte.
(2) Transa ___-___, conform Normativului de limitări aprobat.
(3) Puterea care se reduce, ___-___ kW, conform Normativului de limitări aprobat.
(4) Puterea maximă de funcţionare după reducere, ___-___ kW, este diferenţa dintre puterea contractată şi
puterea care se reduce (până la puterea minimă tehnologică).
(5) Nerespectarea reducerilor atrage după sine:
a) preaviz pentru deconectare după cel puţin 15 minute;
b) deconectare.
Art. 3. – (1) Puteri ce se deconectează conform Normativului de deconectări manuale sau automate fără
anunţarea prealabilă a consumatorului, în cazul apariţiei situaţiei de avarie în Sistemul Energetic Naţional,
___-___ kW.
(2) Conform Normativului de deconectări manuale aprobat, furnizorul este în drept să dispună operativ, la
ordinul Dispecerului Energetic Naţional, măsuri de deconectare a puterii absorbite de consumatori pentru
prevenirea efectelor grave ale unor avarii în SEN.
(3) Din dispoziţia Dispecerului Energetic Naţional, ulterior deconectării, se poate reconecta consumatorul cu
asigurarea puterii minime tehnologice.
(4) În acest caz, furnizorul este obligat să anunţe operativ consumatorul privind reconectarea şi obligaţia
funcţionării la putere minimă tehnologică.
(5) Nerespectarea în acest caz a puterii minime tehnologice atrage după sine:
a) preaviz pentru deconectare după cel puţin 15 minute;
b) deconectare, până la încetarea situaţiei de avarie în SEN.

FURNIZOR,
MET Romania Energy SA

CONSUMATOR,
____________

_____________,
___________________

_________________
_________________

_____________,
____________________
_____________,
____________________
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