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TERMENI ȘI CONDIȚII DE AFACERI CU CLIENTII 

Preambul 

I. Definitiile termenilor utilizati: 

I.1. Furnizor sau Vânzǎtor: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA 

S.A. (denumitǎ în continuare „Hidroelectrica”), având sediul în București, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, 

etaj 10-15, sector 1, înmatriculatǎ la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângǎ Tribunalul București sub nr. 

J40/7426/2000, CUI RO13267213, reprezentatǎ legal prin dl Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat, 

desemnat prin Hotǎrârea Consiliului de Supraveghere nr. 39/03.06.2019, dl Marian BRATU - Membru 

Directorat desemnat prin Hotǎrârea Consiliului de Supraveghere nr. 40/03.06.2019, dl Rǎzvan Ionuț 

PAȚALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotǎrârea Consiliului de Supraveghere nr. 41/03.06.2019, 

dl Andrei Dominic GEREA - Membru Directorat, desemnat prin Hotǎrârea Consiliului de Supraveghere nr. 

98/28.11.2022 și dl Cristian VLĂDOIANU - Membru Directorat, desemnat prin Hotǎrârea Consiliului de 

Supraveghere nr. 43/03.06.2019. 

I.2. Cumpǎrǎtor sau Client: persoana fizicǎ sau juridicǎ cu domiciliul sau sediul în România care a încheiat cu 

Hidroelectrica un contract de vânzare-cumpǎrare prin furnizare a energiei electrice („Contractul”) conform 

Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,  cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, pentru cel 

puțin un loc de consum așa cum este acesta definit în legislația în vigoare și identificat în Contract. 

I.3. Contract de vânzare-cumpǎrare prin furnizare a energiei electrice: actul juridic încheiat între furnizor și 

client prin care sunt stabilite condițiile comerciale specifice de vânzare-cumpǎrare a energiei electrice. 

Clientul  si  Furnizorul  pot  fi  denumiți  împreunǎ  “Pǎrțile”  sau  individual  “Partea”. 

 

I.4. POSF - platforma informatică unică la nivel naţional prin intermediul căreia se realizează schimbarea furnizorului 

de energie electrică de către CF, precum şi încheierea unui contract de furnizare de energie electrică cu un furnizor. 

Clienţii finali şi operatorii economici implicaţi în schimbarea furnizorului şi în contractarea furnizării au obligaţia de a 

utiliza exclusiv această platformă, conform prevederilor Regulamentului aprobat prin Ordinul nr. 3/2022 al 

presedintelui ANRE. 

 

POSF este compusă din totalitatea echipamentelor, bazelor de date, aplicaţiilor informatice, inclusiv a interfeţelor cu 

operatorii economici implicaţi, necesare realizării scopului prevăzut la alin. precedent. Administratorul şi operatorul 

POSF este ANRE. 

 

Baza de date a POSF este unică la nivel naţional şi cuprinde următoarele categorii de date: 

I.4.1. Date despre locul de consum de energie electrică: 

a) OR la care este racordat locul de consum; 

b) adresa locului de consum; 

c) POD, care este identificator unic al locului de consum de energie electrică; 

d) numărul şi data emiterii certificatului de racordare la reţeaua electrică sau a avizului tehnic de racordare, dacă nu a 

fost emis un certificat de racordare; aceste date vor fi înregistrate pentru locurile de consum pentru care aceste 

informaţii există în sistemul informatic al OR; 

e) FA de energie electrică; 

f) modul de contractare a serviciului de reţea (direct sau prin furnizor); 

g) date despre contractul de reţea energie electrică (număr, data încheierii, părţile contractului, tipul contractului 

conform reţelei); 
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h) date despre existenţa unui sistem de măsurare inteligent şi dacă acesta este funcţional, informaţii despre tipul de 

contor de energie electrică (unidirecţional sau bidirecţional, electronic, cu inducţie etc.), inclusiv seria acestuia/seriile 

acestora; 

i) starea locului de consum, respectiv conectat/deconectat; 

j) date tehnice (puterea aprobată pentru consum, nivelul de tensiune la care este racordat, racord monofazat/trifazat); 

 

I.4.2. Date despre client final - CF. 

 

I.4.3. Data schimbării efective a furnizorului: data de la care produce efecte contractul de furnizare a energiei electrice 

încheiat cu furnizorul nou. 

 

I.4.4.  Furnizor actual - furnizorul care desfăşoară activitatea de furnizare a energiei electrice pentru clientul final la 

data la care clientul final decide schimbarea furnizorului. 

 

I.4.5.  Furnizor nou - furnizorul care urmează să desfăşoare activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor 

naturale pentru clientul final, după schimbarea furnizorului. 

 

I.4.6.  Operator de reţea - producătorul de energie electrică la instalaţiile căruia sunt racordate locuri de consum ale 

unor clienţi finali. 

I.4.7.  Procedura de schimbare a furnizorului - totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de 

furnizare a energiei electrice, clientul final optează pentru schimbarea furnizorului actual şi încheie un contract de 

furnizare a energiei electrice cu un furnizor nou. 

 

II. Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii: 

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; 

b) CF - client final; 

c) CLC - cod loc de consum gaze naturale; 

d) CNP - cod numeric personal; 

e) CUI - cod unic de înregistrare persoane juridice; 

f) FA - furnizor actual de energie electrică; 

g) FN - furnizor nou de energie electrică; 

h) FUI - furnizor de ultimă instanţă; 

i) ONRC - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; 

j) OPE - operatorul pieţei de echilibrare; 

k) OR - operator de reţea (de energie electrică); 

l) POD - punct de livrare energie electrică; 

m) POSF - platforma online destinată schimbării de către CF a furnizorului de energie electrică; 

n) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea în domeniul energiei electrice. 

 

În domeniul energiei electrice, prin sintagma "loc de consum" se înţelege şi "loc de consum cu instalaţie de stocare" 

sau "loc de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice" sau "loc de consum şi de 

producere cu instalaţie de stocare, prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice". 

III. Prezentul document este parte integrantǎ a Contractului încheiat între Furnizor și Client. 



C03.010 F8V0  

IV. Reguli privind contractarea. 

Încheierea contractului de furnizare de energie electrică de către CF se poate face: 

a) prin intermediul POSF, prin parcurgerea următoarelor etape: 

(i) alegerea de către CF a unei oferte dintre ofertele-tip din cadrul comparatorului de oferte al POSF; 

(ii) încărcarea de către CF în POSF a documentelor, datelor şi informaţiilor necesare încheierii contractului, inclusiv a 

indexului contorului autocitit de CF şi semnarea contractului de către CF; furnizarea indexului autocitit condiţionează 

încheierea contractului, cu excepţia cazului unui loc de consum nou, care nu are instalat un contor; 

(iii) verificarea şi validarea în POSF de către furnizor a documentelor, datelor şi informaţiilor furnizate de CF şi 

semnarea contractului de furnizare; termenul pentru semnarea contractului sau notificarea CF prin intermediul POSF 

pentru completarea/corectarea datelor/documentelor încărcate de CF este de 24 de ore de la data primirii acestora; 

în cazul transmiterii de date/informaţii/documente incomplete sau eronate, furnizorul notifică CF în vederea 

corectării/completării acestora; 

b) în afara POSF, prin intermediul furnizorului, cu încărcarea ulterioară de către acesta în POSF a datelor despre CF şi 

despre contractul încheiat cu acesta, inclusiv a indexului contorului autocitit de CF, în termen de cel mult două zile 

lucrătoare de la data încheierii contractului; CF consimte în acest caz ca furnizorul să efectueze pentru el înregistrarea 

datelor şi documentelor necesare în POSF. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul unui CF care încheie un contract de furnizare, în următoarele situaţii: 

a) contractul de furnizare se încheie pentru un loc de consum nou sau pentru un loc de consum existent, preluat de la 

alt CF, pentru care nu există un contract de furnizare în vigoare; 

b) CF a preluat un loc de consum existent de la alt CF care are încheiat un contract de furnizare cu un FA. 

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. B), CF încheie un contract cu un furnizor procedând conform prevederilor alin. 

(1). Prin derogare de la prevederile art. 42, în cazul încheierii contractului cu furnizor diferit de FA, POSF notifică FA 

despre acest fapt, iar contractul cu FA încetează de la data notificării; noul contract de furnizare produce efecte 

începând cu ziua următoare datei încetării contractului cu FA. 

(4) La încheierea unui contract de furnizare conform prevederilor alin. (2) şi (3), în urma actualizării tuturor datelor de 

către toţi utilizatorii implicaţi, conform prezentului regulament, POSF generează şi transmite automat, succesiv, 

următoarele documente şi informaţii: 

a) notificare privind încheierea contractului de furnizare – se transmite la OR, FA/FN; 

b) contractul pentru accesul la conducte de alimentare din amonte, contractul pentru servicii de distribuţie: 

(i) dacă CF a optat pentru încheierea acestuia direct cu OR: 

1. în situaţia în care CF are cont de utilizator al POSF, contractul se transmite la OR; CF şi apoi OR semnează contractul 

în POSF în termen de 24 de ore; convenţia tripartită/multipartită se generează de către POSF şi se transmite CF, 

furnizor/furnizori şi OR în interiorul aceluiaşi termen de 24 de ore; convenţia tripartită/multipartită şi contractul 

semnat de părţi pot fi descărcate din POSF de către CF/OR/furnizor/furnizori; 

2. în situaţia în care CF nu are cont de utilizator al POSF, contractul se semnează de către CF cu OR în afara POSF; OR 

încarcă în POSF contractul în termen de 24 de ore de la semnarea de către ambele părţi; convenţia 

tripartită/multipartită se generează de către POSF şi se transmite CF, furnizor/furnizori şi OR în interiorul aceluiaşi 

termen de 24 de ore; convenţia tripartită/multipartită şi contractul semnat de părţi pot fi descărcate din POSF de 

CF/OR/furnizor/furnizori. 

(ii) dacă CF nu a optat pentru încheierea direct cu OR a contractului – furnizorul şi OR semnează contractul/în POSF în 

termen de 24 de ore; contractul semnat de ambele părţi poate fi descărcat de OR/furnizor din POSF; în cazul în care 

există deja un contract între OR şi respectivul furnizor, POSF generează şi transmite automat la OR o notificare privind 

preluarea CF în contractul cu respectivul furnizor, conform reglementărilor specifice în vigoare; 

http://lege5.ro/App/Document/geydmnzxgu4do/regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-platformei-online-de-schimbare-a-furnizorului-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-si-pentru-contractarea-furnizarii-de-energie-electrica-si-gaze-natu?pid=448086782&d=2022-08-31#p-448086782
http://lege5.ro/App/Document/geydmnzxgu4do/regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-platformei-online-de-schimbare-a-furnizorului-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-si-pentru-contractarea-furnizarii-de-energie-electrica-si-gaze-natu?pid=448086790&d=2022-08-31#p-448086790
http://lege5.ro/App/Document/geydmnzxgu4do/regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-platformei-online-de-schimbare-a-furnizorului-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-si-pentru-contractarea-furnizarii-de-energie-electrica-si-gaze-natu?pid=448086782&d=2022-08-31#p-448086782
http://lege5.ro/App/Document/geydmnzxgu4do/regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-platformei-online-de-schimbare-a-furnizorului-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-si-pentru-contractarea-furnizarii-de-energie-electrica-si-gaze-natu?pid=448086782&d=2022-08-31#p-448086782
http://lege5.ro/App/Document/geydmnzxgu4do/regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-platformei-online-de-schimbare-a-furnizorului-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-si-pentru-contractarea-furnizarii-de-energie-electrica-si-gaze-natu?pid=448086819&d=2022-08-31#p-448086819
http://lege5.ro/App/Document/geydmnzxgu4do/regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-platformei-online-de-schimbare-a-furnizorului-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-si-pentru-contractarea-furnizarii-de-energie-electrica-si-gaze-natu?pid=448086788&d=2022-08-31#p-448086788
http://lege5.ro/App/Document/geydmnzxgu4do/regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-platformei-online-de-schimbare-a-furnizorului-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-si-pentru-contractarea-furnizarii-de-energie-electrica-si-gaze-natu?pid=448086791&d=2022-08-31#p-448086791
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c) contractul de furnizare înregistrat, indiferent de modalitatea prin care a fost încheiat de CF cu furnizorul – CF este 

notificat şi poate descărca contractul semnat de furnizor; 

d) indexul contorului autocitit şi încărcat în POSF de CF la încheierea contractului de furnizare; 

e) notificări privind finalizarea procedurii, care se transmit la CF, furnizor, OR, agregator, PRE, OPE. 

 

V. Procedura privind contractarea.  

CF are dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică ori de câte ori doreşte, fără ca vreunul dintre operatorii 

economici implicaţi să aibă dreptul să se opună. În acest scop, CF are dreptul să denunţe contractul încheiat cu FA. 

În cazul schimbării FA cu care CF are încheiat atât contract de energie electrică, cât şi de gaze naturale, CF poate opta 

pentru schimbarea furnizorului pentru unul dintre cele două contracte sau pentru schimbarea furnizorului pentru 

ambele contracte. 

Schimbarea furnizorului şi, subsecvent, încheierea contractului de furnizare sunt gratuite pentru CF, fiind interzisă 

perceperea oricăror taxe sau tarife legate de iniţiere sau parcurgerea procedurii de schimbare a furnizorului sau de 

contractare. 

Procedura de schimbare a furnizorului se consideră iniţiată la încheierea de către CF cu FN a unui contract de furnizare 

în POSF sau la înregistrarea de către FN în POSF a unui contract de furnizare încheiat în afara POSF. Iniţierea şi derularea 

procedurii de schimbare a furnizorului pot avea loc în orice zi lucrătoare. Dacă unul dintre termenele prevăzute la art. 

34 sau la art. 41 alin. (1) şi art. 43 se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte în prima zi lucrătoare. 

În situaţia rezilierii contractului de furnizare de către FA, a denunţării/rezilierii acestuia de către CF sau a încetării 

contractului prin ajungere la termen, CF poate proceda la încheierea unui nou contract cu FA sau poate încheia un 

contract de furnizare cu un FN; în cazul în care CF nu încheie un contract cu FA sau cu un FN, acesta fie beneficiază de 

prevederile reglementărilor în vigoare privind trecerea la FUI, fie este deconectat; în aceste situaţii se utilizează, după 

caz, procedurile de contractare, de schimbare a furnizorului sau de actualizare a datelor contractuale din POSF, 

prevăzute de prezentul regulament. 

In situaţia preluării CF de către FUI pentru furnizarea energiei electrice/gazelor naturale în regim de ultimă instanţă 

iniţierea procedurii de schimbare a furnizorului se face în POSF de către FUI în calitate de FN, după primirea notificării 

de la ANRE/OR cu privire la CF preluaţi în regim de FUI sau la solicitarea CF, conform reglementărilor specifice în 

vigoare. 

În cazul preluării CF de către FUI în calitate de FN, procedura prevăzută la art. 43 alin. (1) este aplicabilă, iar contractul 

de furnizare se încheie conform reglementărilor specifice în vigoare. 

Schimbarea efectivă a furnizorului de energie electrică/gaze naturale prin intermediul POSF, respectiv furnizarea de 

energie electrică/gaze naturale în baza noului contract încheiat cu FN şi încetarea contractului cu FA se produc în prima 

zi după expirarea unui interval de 24 de ore de la iniţierea procedurii, interval necesar pentru finalizarea demersurilor 

tehnice şi administrative necesare trecerii de la un furnizor la altul. 

Prin derogare de la prevederile alin. (1), CF poate alege, la iniţierea procedurii, ca aplicarea contractului cu FN să se 

producă la o dată ulterioară. 

Contractul de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale încheiat cu FA încetează ca urmare a denunţării 

unilaterale a acestuia de către CF la data schimbării efective a furnizorului. Încetarea contractului de furnizare prin 

denunţare unilaterală de către CF nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului până 

la momentul încetării acestuia. 

La iniţierea procedurii de schimbare a furnizorului, POSF actualizează baza de date corespunzător, generează şi 

transmite automat, succesiv, următoarele: 

a) notificare privind schimbarea furnizorului; se transmite la FA, FN, OR şi agregatorului CF; în cazul FA notificarea 

reprezintă dovada denunţării unilaterale a contractului existent de către CF; 

http://lege5.ro/App/Document/geydmnzxgu4do/regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-platformei-online-de-schimbare-a-furnizorului-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-si-pentru-contractarea-furnizarii-de-energie-electrica-si-gaze-natu?pid=448086781&d=2022-08-31#p-448086781
http://lege5.ro/App/Document/geydmnzxgu4do/regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-platformei-online-de-schimbare-a-furnizorului-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-si-pentru-contractarea-furnizarii-de-energie-electrica-si-gaze-natu?pid=448086781&d=2022-08-31#p-448086781
http://lege5.ro/App/Document/geydmnzxgu4do/regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-platformei-online-de-schimbare-a-furnizorului-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-si-pentru-contractarea-furnizarii-de-energie-electrica-si-gaze-natu?pid=448086817&d=2022-08-31#p-448086817
http://lege5.ro/App/Document/geydmnzxgu4do/regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-platformei-online-de-schimbare-a-furnizorului-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-si-pentru-contractarea-furnizarii-de-energie-electrica-si-gaze-natu?pid=448086821&d=2022-08-31#p-448086821
http://lege5.ro/App/Document/geydmnzxgu4do/regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-platformei-online-de-schimbare-a-furnizorului-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-si-pentru-contractarea-furnizarii-de-energie-electrica-si-gaze-natu?pid=448086822&d=2022-08-31#p-448086822
http://lege5.ro/App/Document/geydmnzxgu4do/regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-platformei-online-de-schimbare-a-furnizorului-de-energie-electrica-si-gaze-naturale-si-pentru-contractarea-furnizarii-de-energie-electrica-si-gaze-natu?pid=448086817&d=2022-08-31#p-448086817
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b) contractul pentru accesul la conducte de alimentare din amonte, precum şi cel pentru servicii de distribuţie, precum 

şi convenţia tripartită/multipartită, dacă CF a optat pentru încheierea acestuia direct cu OR; se transmit la OR, FN şi 

CF, după caz; OR şi apoi CF semnează contractul şi convenţia tripartită/multipartită în POSF în 24 de ore de la 

transmiterea acestora; convenţia tripartită/multipartită semnată de CF se semnează de furnizor în POSF în interiorul 

aceluiaşi termen de 24 de ore; în situaţia în care CF nu are cont de utilizator al POSF, contractul şi convenţia 

tripartită/multipartită se semnează de către acesta în afara POSF, care le încarcă în POSF după semnarea acestora de 

către ambele părţi; convenţia tripartită/multipartită semnată de CF şi OR se semnează de furnizor în POSF în interiorul 

aceluiaşi termen de 24 de ore; convenţia tripartită/multipartită şi contractul semnate de toate părţile pot fi descărcate 

de CF/OR/furnizor din POSF; 

c) dacă CF nu a optat pentru încheierea direct cu OR a contractului pentru accesul la conducte de alimentare din 

amonte, precum şi cel pentru serviciul de distribuţie: 

(i) notificare OR în vederea încetării contractării serviciului pentru CF pe seama FA; se transmite la OR şi FA; 

(ii) contractul încheiat între OR şi FN, în vederea contractării serviciului pentru CF pe seama FN sau, în cazul în care 

există deja un contract încheiat de OR cu respectivul FN, o notificare către OR privind preluarea CF în contractul său 

cu FN, conform reglementărilor specifice în vigoare; se transmite la OR şi FN, care semnează contractul în 24 de ore 

de la transmiterea acestuia; 

d) contractul de furnizare înregistrat; CF este notificat în 24 de ore de la iniţierea procedurii şi poate descărca 

contractul semnat de FN; 

e) indexul contorului autocitit şi încărcat în POSF la iniţierea procedurii de către CF sau FN (dacă CF nu are cont în 

POSF); ulterior, la data efectivă a schimbării furnizorului CF realizează o nouă autocitire, pe care o încarcă în POSF 

direct sau prin intermediul FN; în cazul în care CF nu realizează a doua autocitire, OR realizează citirea indexului 

contorului şi o încarcă în POSF; indexul autocitit de CF sau citit de OR va fi luat în considerare de către FA, FN şi OR ca 

referinţă pentru decontare; 

f) notificări privind finalizarea procedurii, care se transmit la CF, FN, FA, OR, agregator, PRE, OPE. 

În cazul contractelor pentru serviciul de transport, prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. B) şi c), contractarea se 

desfăşoară în afara POSF, conform reglementărilor specifice. În termen de 24 de ore de la semnarea 

contractului/actului adiţional/convenţiei tripartite/multipartite, OR încarcă în POSF documentele respective; acestea 

pot fi descărcate de CF/OR/furnizor din POSF. 

În toate situaţiile, după expirarea termenului de 24 de ore de la iniţierea procedurii şi până la semnarea de către OR, 

FN, FA, contractele/actele adiţionale/convenţiile prevăzute la alin. (1) îşi produc efectele, fără a fi afectate schimbarea 

furnizorului, asigurarea furnizării contractate şi asigurarea serviciului de reţea/acces la sistem. 

În situaţia în care pentru un loc de consum CF de energie electrică/gaze naturale îşi asigură necesarul de consum 

pentru acel loc de consum simultan de la mai mulţi furnizori, procesul de schimbare a furnizorului se aplică în raport 

cu fiecare FA şi se realizează prin intermediul POSF, conform prezentului regulament. 

În situaţia în care CF de energie electrică/gaze naturale îşi asigură necesarul de consum pentru un loc de consum prin 

mai multe contracte încheiate cu acelaşi furnizor sau în situaţia în care printr-un contract se asigură necesarul de 

consum pentru mai multe locuri de consum ale CF, procesul de schimbare a furnizorului se tratează individual, conform 

opţiunii CF, în raport cu unul sau mai multe dintre contractele încheiate cu FA, respectiv cu unul sau mai multe dintre 

locurile de consum, şi se realizează prin intermediul POSF. 

 

Următoarele documente încărcate în POSF sau generate de POSF se păstrează în baza de date până la descărcarea lor 

de către toate părţile cărora le sunt destinate, dar nu mai puţin de 30 de zile de la semnarea/încărcarea în POSF: 

a) contractele de furnizare încheiate în cadrul POSF; 

b) contractele de reţea/acces la sistem, actele adiţionale la acestea şi convenţiile anexate acestora; 
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c) documentele încărcate de CF, necesare încheierii contractului de furnizare; 

Semnarea documentelor în cadrul POSF se face exclusiv prin mijloace electronice, certificate, care sunt furnizate şi 

înregistrate în POSF de utilizatorii POSF. OR şi furnizorii pot decide ca POSF să aplice automat semnăturile lor în cazul 

contractelor de reţea sau de acces la sistem, al actelor adiţionale la acestea şi al convenţiilor tripartite/multipartite la 

care sunt parte, după caz, fără a fi necesară intervenţia unui reprezentant al acestora pentru semnare sau validare. 

 

VI. Dreptul de renunţare la contractul de furnizare incheiat la distanţă. 

CF are dreptul de a renunţa la un contract încheiat cu FN la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale, inclusiv prin 

intermediul POSF, în termen de 14 zile de la încheierea acestuia, indiferent dacă contractul a început sau nu să producă 

efecte. Renunţarea se notifică FN direct, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contract, sau prin intermediul 

POSF. În cazul notificării directe FN înregistrează în aceeaşi zi notificarea în POSF. Înregistrarea notificării în POSF 

reprezintă momentul efectiv al exercitării dreptului la renunţare. Încetarea contractului de furnizare prin renunţarea 

de către CF nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării 

acestuia. 

În situaţia în care contractul încheiat de CF cu un furnizor fără a exista în prealabil un contract încheiat cu un FA produce 

efecte, în mod automat, prin POSF, în ziua renunţării: 

a) dacă CF a ales un FN, se aplică corespunzător procedura de schimbare a furnizorului de la furnizorul cu care are 

contract în vigoare (care devine FA) la FN şi se transmite notificare de confirmare la CF, furnizor (FA), FN, OR, agregator, 

PRE, OPE; contractul cu furnizorul îşi încetează efectele începând cu ziua schimbării efective a furnizorului de la FA la 

noul FN; 

b) dacă CF nu a ales un FN, se notifică OR în vederea deconectării locului de consum şi se transmite notificare despre 

acest fapt la CF, furnizorul cu care are contract în vigoare (care devine FA), agregator, PRE, OPE; contractul cu furnizorul 

(FA) îşi încetează efectele începând cu ziua următoare celei în care s-a produs renunţarea; 

c) în situaţia prevăzută la lit. b) îşi încetează efectele contractul de reţea/acces la sistem sau actul adiţional la acesta 

încheiat de furnizor (FA)/CF cu OR şi se transmite notificare la OR, FA, CF şi agregator. 

(2) În situaţia în care contractul încheiat de CF cu un FN ca urmarea a schimbării FA produce efecte, la momentul 

renunţării, în mod automat, prin POSF, în ziua renunţării: 

a) dacă CF a ales un alt FN, se aplică corespunzător procedura de schimbare a furnizorului de la vechiul FN la noul FN 

şi se transmite notificare de confirmare la CF, vechiul FN, noul FN, OR, agregator, PRE, OPE; contractul cu vechiul FN 

îşi încetează efectele începând cu ziua schimbării efective a furnizorului de la vechiul FN la noul FN; 

b) dacă CF nu a ales un nou FN, se notifică OR în vederea deconectării locului de consum şi se transmite notificare 

despre acest fapt la CF, FN, agregator, PRE, OPE; contractul cu FN îşi încetează efectele începând cu ziua următoare 

celei în care s-a produs renunţarea; 

c) în situaţia prevăzută la lit. b) îşi încetează efectele contractul de reţea/acces la sistem sau actul adiţional la acesta 

încheiat de FN/CF cu OR şi se transmite notificare la OR, FN, CF şi agregator. 

(3) În situaţia în care CF a încheiat contractul cu un furnizor fără a exista în prealabil un contract încheiat cu un FA şi 

contractul nu produce efecte întrucât data de la care acesta produce efecte este ulterioară datei exercitării dreptului 

de renunţare, în mod automat, prin POSF, în ziua renunţării: 

a) dacă CF a ales un FN, se aplică corespunzător procedura de schimbare a furnizorului de la furnizorul cu care are 

contract în vigoare (care devine FA) la FN şi se transmite notificare de confirmare la CF, furnizor (FA), FN, OR, agregator, 

PRE, OPE; contractul cu furnizorul îşi încetează efectele începând cu ziua schimbării efective a furnizorului de la FA la 

noul FN; 



C03.010 F8V0  

b) dacă CF nu a ales un FN, se notifică OR în vederea deconectării locului de consum şi se transmite notificare despre 

acest fapt la CF, furnizorul cu care are contract în vigoare (care devine FA), agregator, PRE, OPE; contractul cu furnizorul 

(FA) îşi încetează efectele începând cu ziua următoare celei în care s-a produs renunţarea; 

c) în situaţia prevăzută la lit. b) îşi încetează efectele contractul de reţea/acces la sistem sau actul adiţional la acesta 

încheiat de furnizor (FA)/CF cu OR şi se transmite notificare la OR, FA, CF şi agregator. 

În situaţia în care CF a încheiat contractul cu FN ca urmare a schimbării FA şi contractul nu produce efecte întrucât 

data schimbării efective a furnizorului este ulterioară datei exercitării dreptului de renunţare, în mod automat, prin 

POSF, în ziua renunţării: 

a) dacă CF a ales un alt FN, se aplică corespunzător procedura de schimbare a furnizorului de la vechiul FN la noul FN 

şi se transmite notificare de confirmare la CF, vechiul FN, noul FN, OR, agregator, PRE, OPE; contractul cu vechiul FN 

îşi încetează efectele începând cu ziua schimbării efective a furnizorului de la vechiul FN la noul FN; 

b) dacă CF nu a ales un nou FN, CF revine la situaţia iniţială, contractul cu FA derulându-se conform prevederilor sale, 

cu notificarea FA, OR, FN, agregator, PRE, OPE; 

c) în situaţia prevăzută la lit. b) îşi încetează efectele contractul de reţea/acces la sistem sau actul adiţional la acesta 

încheiat de FN/CF cu OR, contractul de reţea/acces la sistem sau actul adiţional la acesta încheiat de FA/CF cu OR 

derulându-se conform prevederilor sale şi se transmite notificare la OR, FN, CF şi agregator. 

 

VII. Situatii cand POSF devine nefuncţională. 

În cazul în care din orice motive POSF devine nefuncţională, operatorul POSF are obligaţia de a interveni în scopul 

remedierii de urgenţă a situaţiei. Până la revenirea POSF la funcţionare normală, drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 

POSF privind utilizarea POSF se suspendă, iar procedurile în derulare se finalizează după restabilirea funcţionării POSF. 

Suspendarea şi restabilirea funcţionării POSF se notifică OR şi furnizorilor şi se face publică de către operatorul POSF 

pe pagina de internet a platformei şi a ANRE. 

În cazul contractelor de furnizare încheiate direct de CF cu furnizorul în afara POSF în perioada în care POSF este 

nefuncţională, acestea vor fi încărcate în POSF de furnizor în cel mult 2 zile lucrătoare după restabilirea funcţionării 

POSF. 

V. Termenii si conditiile de afaceri: 

Art. 1 - Furnizorul va asigura Clientului furnizarea energiei electrice (“Serviciul”) conform prevederilor 

legale în vigoare la data semnǎrii Contractului și pe întreaga duratǎ a acestuia, conform  condițiilor specifice 

din Contract și prezenților termeni și condiții. 

Art. 2 

2.1 Furnizorul va asigura Serviciul pentru toatǎ cantitatea de energie electricǎ ce se va consuma 

efectiv de cǎtre Client, indiferent de prognozele prevǎzute în Contract. 

2.2 Clientul va plǎti pentru Serviciu, respectiv pentru energia electricǎ consumatǎ efectiv, la 

termenul prevǎzut în Contract și specificat pe fiecare factura emisǎ de Furnizor. 

2.3 Tarifele pentru serviciile de transport și de sistem, tarifele pentru distribuția energiei electrice, precum și 

alte tarife, energia electricǎ reactivǎ stabilite de autoritatea competentǎ, contribuția pentru cogenerarea 

de înaltǎ eficiențǎ și valoarea certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare), sunt reglementate prin 

legislația în vigoare aplicabilǎ la momentul facturǎrii, ele putând fi modificate și completate ca urmare a 

modificǎrilor legislative incidente. În cazul modificǎrii tarifelor reglementate, notificarea se considerǎ 

efectuatǎ prin înscrierea acestor modificǎri pe factura de energie electricǎ, fǎrǎ a fi necesarǎ modificarea 

Contractului prin încheierea unui act                     adițional la acesta. 

Tarifele reglementate în vigoare la data încheierii contractului sunt detaliate în Anexa cantitǎților estimat  
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a fi consumate pe durata contractului (Convenția de consum). 
 

2.4 La încetarea Contractului, regularizarea consumului se face prin emiterea unei facturi de cǎtre Furnizor și 

plata acesteia de cǎtre Client, în termen de maximum 42 de zile de la încetarea Contractului. 

2.5 Energia electricǎ furnizatǎ conform prevederilor prezentului Contract este mǎsuratǎ de cǎtre Operatorul 

de mǎsurare competent, în conformitate cu Codul de mǎsurare a energiei electrice și a altor reglementǎri care 

pot fi în vigoare la data efectuǎrii serviciului de mǎsurare. 

2.6 Încheierea contractelor pentru transportul energiei electrice, respectiv pentru distribuția energiei 

electrice, pânǎ la Client, se face de cǎtre Furnizor, cu excepția situațiilor prevǎzute în Regulamentul de 

furnizare emis de ANRE în vigoare. 

Art. 3 - Pǎrțile vor respecta instrucțiunile și comenzile operative emise de cǎtre Operatorul de sistem în baza 

Codului tehnic al rețelei electrice de transport, în vigoare. Obligațiile ce revin fiecǎrei                                               _Pǎrți în baza prezentului 

Contract nu pot fi invocate drept cauzǎ a nerespectǎrii Codului tehnic al rețelei de transport. 

Art. 4 

4.1 Punctul/punctele de delimitare patrimonialǎ a instalațiilor Clientului de instalațiile Operatorului de 

rețea sunt prevǎzute în Avizul tehnic de racordare/ Certificat de racordare, transmis Furnizorului de cǎtre 

Client sau de cǎtre Operatorul de rețea. 

4.2 Alimentarea  locului/locurilor  de  consum  specificat/specificate  în  Contract  se    realizeazǎ 

conform Avizului tehnic de racordare/ Certificat de racordare și în baza Convenției de exploatare. Art. 5 - 

Obligații financiare și modalitǎți de platǎ 

5.1 Clientul plǎtește Furnizorului contravaloarea Serviciului, respectiv contravaloarea energiei electrice active 

furnizatǎ în fiecare lunǎ contractualǎ, calculatǎ pe baza cantitǎții de  energie electricǎ determinatǎ conform 

prevederilor de mai jos, aplicându-se prețul energiei electrice active acceptat de cǎtre Client prin Contract. 

5.2 Cantitatea de energie consumatǎ se determinǎ potrivit înregistrǎrilor grupului de mǎsurǎ de decontare 

sau prin estimare în baza istoricului de consum, urmatǎ de regularizare periodicǎ la intervalul stabilit de cǎtre 

operatorul de rețea. 

5.3 Opțional, Clientul poate transmite indicațiile grupului de mǎsurǎ de decontare, lunar, dacǎ este cazul, prin 

mijloacele de transmitere puse la dispoziție de Furnizor, conform prevederilor legale în vigoare. 

5.4 În cazul în care Operatorul de rețea nu transmite indicațiile grupului de mǎsurǎ de decontare în 

intervalul atribuit, cantitatea de energie consumatǎ se determinǎ prin estimare, pe baza consumului 

stabilit de comun acord în Anexa cantitǎților estimat a fi consumate pe durata contractului (Convenția de 

consum). 

5.5 Regularizarea consumului se face, periodic, prin citirea grupului de mǎsurǎ de decontare de cǎtre 

reprezentantul Operatorului de rețea. 

Intervalul de citire a indexului grupului de mǎsurare nu trebuie sǎ depǎşeascǎ 6 luni. 

5.6 Clientul plǎtește Furnizorului și energia electricǎ reactivǎ inductivǎ/capacitivǎ, calculatǎ 

conform prevederilor legale în vigoare. 
 

5.7 În cazul de necoincidentǎ a punctului de mǎsura cu punctul de delimitare se vor calcula corecții 

conform prevederilor legale în vigoare. Art. 

6 

6.1 Pe întreaga duratǎ de derulare a Contractului, Furnizorul va emite lunar cǎtre Client o facturǎ 

cu suma care trebuie plǎtitǎ de cǎtre Client, calculatǎ conform art. 5. 

6.2 Factura lunarǎ de energie electricǎ transmisǎ Clientului va cuprinde, separat fațǎ de prețurile  energiei 
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electrice active, tarifele și taxele prevǎzute de legislație și valoarea certificatelor verzi, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

6.3 Valoarea certificatelor verzi facturate reprezintǎ produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii 

de achiziție de certificate (CV/MWh) estimate de cǎtre A.N.R.E., cantitatea de energie  electricǎ facturatǎ 

(MWh) și prețul certificatelor verzi achiziționate de Furnizor pe piețele  centralizate administrate de 

operatorul pieței de energie electricǎ. Prețul certificatelor verzi se calculeazǎ în baza prețului mediu de 

achiziție al certificatelor verzi pentru Furnizor (prețul mediu la care Furnizorul achiziționeazǎ certificate 

verzi) și este utilizat în facturile emise cǎtre Client. 

6.4 Regularizarea sumelor ce reprezintǎ costurile de achiziționare a certificatelor verzi corespunzǎtoare 

consumului de energie electricǎ înregistrat la locul de consum aparținând Clientului (corelat cu perioada de 

valabilitate a condițiilor economice stipulate în Contract) se va face conform reglementǎrilor legale în vigoare. 

Clientul va achita facturile emise de Furnizor în termenul de platǎ stabilit în Contract, ale cǎrui prevederi se 

aplicǎ și în ceea ce privește emiterea și achitarea facturilor de regularizare pentru certificate verzi, indiferent  

de valabilitatea Contractului și a condițiilor tehnico-economice la data emiterii acestor facturi, prevederile 

acestora supraviețuind în vederea aplicǎrii lor în ceea ce privește factura de regularizare și plata acesteia. 

Art. 7 

7.1 Clientul va plǎti integral fiecare facturǎ în termenul de scadențǎ prevǎzut în Contract, data 

emiterii facturii și termenul de scadențǎ fiind înscrise pe facturǎ. 

7.2 Dacǎ ziua scadentǎ de platǎ determinatǎ conform art. 7.1 nu este o zi lucrǎtoare, atunci ziua limitǎ de 

platǎ se considerǎ a fi urmǎtoarea zi lucrǎtoare. 

7.3 Plata sumelor de bani se face prin transfer bancar sau alte forme de platǎ agreate de cǎtre Pǎrți. 

Art. 8 

8.1. În cazul neîndeplinirii obligațiilor de platǎ prevǎzute la  art. 7.1, Clientul persoanǎ fizicǎ va datora 

Furnizorului o dobândǎ penalizatoare stabilitǎ la nivelul ratei dobânzii de referințǎ a BNR plus 4 puncte 

procentuale conform art. 3 alin (2) din OG nr. 13/2011, pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi 

dupǎ data scadenței și pânǎ în ziua plǎții (exclusiv), iar Clientul persoanǎ juridicǎ (profesionist conform 

legislației în vigoare) va datora Furnizorului o dobândǎ penalizatoare stabilitǎ la nivelul ratei dobânzii de 

referințǎ a BNR plus 8 puncte procentuale conform art. 3 alin (21) din OG nr. 13/2011, pentru fiecare zi de 

întârziere începând cu prima zi dupǎ data scadenței și pânǎ în ziua plǎții (exclusiv). Valoarea totalǎ a dobânzii 

penalizatoare nu poate depǎși valoarea sumei datorate. 

8.2. Dacǎ sumele datorate de Client nu au fost achitate în termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadenței, 

Furnizorul comunicǎ Clientului un preaviz de deconectare cu minimum 5 zile lucrǎtoare înainte de data 

prevǎzutǎ pentru întreruperea alimentǎrii cu energie electricǎ. Se considerǎ „neplatǎ repetatǎ” cazul în care 

Clientul ajunge de douǎ ori în ultimele 12 luni în situația de a fi deconectat pentru neplata facturilor de energie 

electricǎ. În acest caz, Contractul înceteazǎ la data comunicǎrii notificǎrii de reziliere formulate de cǎtre 

Furnizor în acest sens. 

Art. 9 

9.1 În cazul în care o sumǎ facturatǎ de cǎtre Furnizor este contestatǎ în parte de cǎtre Client, atunci plata 

sumei necontestate se va efectua pânǎ în ziua scadentǎ de platǎ. Pentru sumele contestate, dar stabilite 

ulterior pe cale amiabilǎ sau de cǎtre instanța competentǎ ca fiind datorate de cǎtre Client, acesta va plǎti pe 

lângǎ suma datoratǎ și dobânda penalizatoare calculatǎ potrivit art. 8. 

9.2 Refuzul total sau parțial al Clientului de a plǎti o facturǎ emisǎ de Furnizor se va aduce la cunoștința 

acestuia în termen de 5 (cinci) zile lucrǎtoare de la data primirii ei. 

9.3 Reclamațiile ulterioare efectuǎrii plǎții facturilor se conciliazǎ între Pǎrți în termen de 10 (zece) 

zile lucrǎtoare de la data înregistrǎrii reclamației la Furnizor. 
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9.4 În cazul în care, ca  urmare a unor recalculǎri conciliate  între Pǎrți, nivelul consumului facturat se reduce, 

nu se vor încasa penalitǎți pentru diferența respectivǎ, iar aceasta va fi compensatǎ din valoarea urmǎtoarei 

facturi. 

Art. 10 - Plata oricǎrei sume facturate va fi efectuatǎ în lei, prin transfer bancar în contul Furnizorului sau prin 

alte forme de platǎ publicate pe site-ul Furnizorului (https://www.hidroelectrica.ro/). Se considerǎ drept datǎ 

de efectuare a plǎții data la care suma plǎtitǎ apare în extrasul de cont al Furnizorului. 

Art. 11 - Obligații și garanții 

11.1 Pǎrțile se obligǎ una fațǎ de cealaltǎ sǎ deținǎ, pe parcursul derulǎrii Contractului, toate aprobǎrile 

necesare fiecǎreia pentru asumarea și executarea obligațiilor cuprinse în prezentul Contract, conformându-se 

în același timp tuturor cerințelor legale. 

11.2 Pǎrțile se obligǎ una fațǎ de cealaltǎ sǎ asigure accesul, conform legii, la toate informațiile, 

documentațiile și datele necesare bunei derulǎri a Contractului și care sunt accesibile conform  

reglementǎrilor în vigoare tuturor autoritǎților statului, instituțiilor financiar-bancare, consultanților și 

contractanților. 

11.3 Clientul declarǎ pe proprie rǎspundere cǎ documentele anexate în copie, care stau la baza întocmirii 

Contractului (certificate de înregistrare la Registrul Comerțului, codul de identificare fiscalǎ precum și 

actele care atestǎ dreptul de folosințǎ asupra spațiului, actul de identitate, etc.), sunt actualizate, în vigoare 

la momentul semnǎrii prezentului Contract și sunt conforme cu originalul. 

11.4 Clientul va constitui garanție în urmǎtoarele cazuri: 

(a) în cazul neîndeplinirii în mod repetat a obligațiilor de platǎ menționate la art. 7; 

(b) în cazul constatǎrii unor acțiuni menite sǎ denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de mǎsurare 

sau sǎ sustragǎ energie electricǎ prin ocolirea echipamentelor de mǎsurare; 

(c) nerespectǎrii obligațiilor contractuale. 

Garanția financiarǎ se va constitui conform prevederilor art. 14.1 lit. a) și b). Refuzul constituirii garanției 
financiare conform art. 14 lit. b) dǎ dreptul Furnizorului sǎ solicite Operatorului de rețea întreruperea 
alimentǎrii locurilor de consum utilizate de Client. 

11.5 Fiecare dintre Pǎrți declarǎ și garanteazǎ fațǎ de cealaltǎ cǎ: 

(a) deține puterea și autoritatea deplinǎ pentru a încheia și executa acest Contract; 

(b) prezentul Contract reprezintǎ obligațiile valabile și necesare ale fiecǎrei Pǎrți aplicabile acesteia 

în conformitate cu termenii sǎi; 

(c) toate aprobǎrile, acordurile și cererile depuse sau obținute de la orice autoritǎți sau instituții    

publice, organele judiciare sau alți terți care trebuie obținute sau întocmite de o Parte în legǎturǎ  cu 

semnarea, predarea și executarea prezentului Contract au fost întocmite și obținute legal. 

Art. 12 

Pǎrțile nu vor dezvǎlui informațiile confidențiale obținute în cadrul prezentului Contract unor 

persoane neautorizate sǎ primeascǎ astfel de informații. Fac excepție cazurile în care: 

a) existǎ consimțǎmântul scris al Pǎrții ale cǎrei interese pot fi afectate de diseminarea informației 

respective, 

b) informația era deja publicǎ, la momentul dezvǎluirii, 

c) partea este obligatǎ sau are permisiunea de a divulga informația în scopul respectǎrii unei obligații 

legale, a unui ordin sau a unei decizii din partea unei autoritǎți competente ori în scopul respectǎrii unei 

norme legale imperative în vigoare; 

http://www.hidroelectrica.ro/)
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d) informația trebuie transmisǎ în cursul îndeplinirii normale a activitǎților care constituie obiectul 

Contractului. 

Art. 13 – Obligațiile Furnizorului 

13.1 Furnizorul este obligat: 

a) sǎ deținǎ licențǎ de furnizare a energiei electrice și sǎ respecte prevederile acesteia; 

b) sǎ respecte prevederile Contractului, ale standardului de performanțǎ pentru serviciul de furnizare în 

vigoare, precum și orice altǎ reglementare din domeniul energiei electrice ce îi este aplicabilǎ; 

c) sǎ asigure Clientului Serviciul, respectiv puterea și energia electricǎ conform Contractului; 

d) sǎ factureze Clientului contravaloarea Serviciului, respectiv contravaloarea energiei electrice 

active la prețul acceptat de cǎtre Client, astfel cum s-a convenit în Contract; 

e) sǎ asigure, prin preluarea de la Operatorul de rețea la termenele convenite, valorile de consum mǎsurate 

de contoarele de energie electricǎ în vederea stabilirii cantitǎților facturate; 

f) sǎ plǎteascǎ clienților finali despǎgubiri pentru daunele dovedite provocate din vina sa, inclusiv de 

întreruperi/calitatea necorespunzǎtoare a energiei electrice furnizate, conform reglementǎrilor în vigoare; 

g) sa plateasca compensatii in cazul nerespectarii nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate pentru 

activitatea de furnizare, prin compensare, succesiv, cu facturile de consum sau prin plata directa de catre 

furnizor, inclusiv in cazul facturarii inexacte sau realizate cu intarziere din culpa furnizorului; 

h) atunci când contractul de rețea este încheiat de Furnizor, acesta asigurǎ legǎtura între Client și 
  Operatorul de rețea privind serviciul de rețea; 

i) sǎ investigheze reclamațiile privind calitatea Serviciului; 

j) sǎ furnizeze Clientului, la cererea acestuia, informații privind istoricul de consum,  eventuale sume de bani 

datorate/plǎtite, precum și penalitǎți plǎtite de acesta pentru întârzieri în plata facturilor, pe ultimul an 

calendaristic. 

k) în cazul clientului casnic, dacǎ în urma regularizǎrii suma plǎtitǎ în plus de cǎtre acesta este mai mare de 

100 lei, sǎ restituie aceastǎ sumǎ conform prevederilor legale în vigoare. În situaţia în care în urma regularizǎrii 

suma plǎtitǎ în plus de cǎtre clientul casnic este mai micǎ de 100 lei, suma va fi compensatǎ în contul 

facturilor urmǎtoare; 

Art. 14 – Drepturile Furnizorului 

14.1 Furnizorul are urmǎtoarele drepturi: 

a) sǎ solicite Clientului constituirea unor garanții financiare dacǎ Clientul ajunge de douǎ ori în ultimele 12 

luni în situația de a fi deconectat pentru neplata facturilor de energie electricǎ; valoarea garanției financiare 

va fi corelatǎ cu contravaloarea consumului de energie electricǎ estimat pentru o duratǎ de 55 de zile; 

b) sǎ solicite constituirea unei garanții financiare în cazul constatǎrii, conform prevederilor legale  în vigoare, 

a unor acțiuni întreprinse de Client menite sǎ denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de mǎsurare 

ori sǎ sustragǎ energia electricǎ prin ocolirea echipamentelor de mǎsurare; valoarea garanției financiare va fi 

corelatǎ cu contravaloarea consumului de energie electricǎ estimat pentru o duratǎ de maxim 6 (șase) luni de 

zile. Refuzul constituirii garanției dǎ dreptul Furnizorului sǎ solicite Operatorului de rețea întreruperea 

alimentǎrii cu energie electricǎ a locurilor de consum aflate în utilizarea Clientului; 

c) sǎ recalculeze, în baza datelor transmise de Operatorul de rețea, împreunǎ cu Clientul consumul pentru o 

perioadǎ anterioarǎ, atunci când se constatǎ defectarea contorului, conform procedurii de  calcul 

reglementatǎ de autoritatea competentǎ; 

d) sǎ recupereze de la Client, în baza datelor transmise de Operatorul de rețea, contravaloarea energiei 

electrice consumate prin sustragere de energie electricǎ, în conformitate cu prevederile reglementarilor în 



C03.010 F8V0  

vigoare. 

Art.15 - Obligațiile Clientului 

15.1 Clientul va plǎti despǎgubiri pentru pagubele dovedite ca fiind produse Operatorului de rețea sau altor 

clienți racordați la rețea, ca urmare a funcționǎrii necorespunzǎtoare a echipamentelor sau a instalațiilor 

proprii ori a manevrelor executate de Client sau, dupǎ caz, de personalul propriu al Clientului. 

15.2 Despǎgubirile prevazute la punctul 15.1 se calculeazǎ pana la nivelul prejudiciului suferit și se plǎtesc de 

cǎtre Client prin intermediul Furnizorului, la cererea Operatorului de rețea, dacǎ în urma investigației 

efectuate de cǎtre Operatorul de rețea, Client și Furnizor se constatǎ existența prejudiciului și culpa Clientului 

15.3 Clientul are urmǎtoarele obligații: 

a) sǎ respecte normele tehnice în vigoare și sǎ nu intervinǎ în niciun fel la instalația de alimentare 

și de mǎsurare; 

b) sǎ comunice în scris Furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii Contractului 

(menționate la Art. 11.3) în termen de 5 (cinci) zile lucrǎtoare de la apariția modificǎrii; 

c) sǎ comunice în scris Furnizorului în termen de 5 (cinci) de zile orice modificare privind modalitǎțile de 

contact, iar Furnizorul asigurǎ schimbarea modalitǎţii de transmitere, fǎrǎ a fi necesarǎ încheierea unui act 

adiţional la contract. În caz contrar, orice notificare transmisǎ de cǎtre Furnizor va fi consideratǎ valabil 

transmisǎ dacǎ a fost trimisǎ prin mijloacele indicate în ultima comunicare; 

d) sǎ permitǎ Operatorului de rețea, la solicitarea acestuia conform prevederilor legale în vigoare, 

întreruperea planificatǎ a serviciului de distribuție a energiei electrice pentru întreținere, revizii și reparații 

executate în instalațiile acestuia; 

e) sǎ se conformeze dispozițiilor Operatorului de rețea și sǎ reducǎ la nivelul stabilit consumul în 

situații de restricții sau limitǎri, conform prevederilor legale în vigoare. 

f) sǎ achite la termen facturile emise de Furnizor, eventualele corecții sau regularizǎri ale acestora urmând sǎ 

fie efectuate la urmǎtoarea facturare; 

g) sǎ constituie garanțiile necesare conform art. 14 lit. a și b; 

h) sǎ sesizeze imediat Furnizorul în legǎturǎ cu orice defecțiune pe care o constatǎ în funcționarea 

grupului de mǎsurare; 

i) sǎ elaboreze prognoza de consum cu bunǎ credințǎ; sǎ comunice datele de prognozǎ orarǎ sau lunarǎ a 

consumului de energie electricǎ și sǎ asigure încadrarea consumului în prognozǎ în condițiile anexei la 

Contract; 

j) sǎ asigure prin soluții proprii, tehnologice și/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la 

întreruperea alimentǎrii cu energie electricǎ din SEN în cazul în care existǎ echipamente sau instalații la 

care întreruperea alimentǎrii cu energie electricǎ peste o duratǎ criticǎ mai micǎ decât cea corespunzǎtoare 

nivelului de siguranțǎ înscris în Avizul Tehnic de Racordare/Certificatul de racordare poate duce la 

incendii, accidente umane, explozii, deteriorǎri de utilaje etc.; 

k) sǎ ia mǎsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalațiilor și 

echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalațiilor de protecție și automatizare, pentru 

asigurarea funcționǎrii în continuare a receptoarelor importante în cazul funcționǎrii automaticii din 

instalațiile Operatorului de rețea sau ale  Clientului,  în  scopul exploatǎrii sigure și economice a instalațiilor 

electrice; 

l) sǎ respecte normele și prescripțiile tehnice în vigoare în vederea eliminǎrii efectelor negative asupra 

calitǎții energiei electrice; 

m) sǎ respecte dispozitiile dispecerului energetic, conform reglementǎrilor în vigoare privind 

schema de funcționare a instalațiilor Clientului racordate la SEN; 
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n) sǎ nu modifice valorile parametrilor de protecție și de reglaj stabilite cu Operatorul de rețea; 

o) sǎ suporte în limitele art. 15 orice consecințe asupra subclientilor, ce decurg din restricționarea sau din 

întreruperea furnizǎrii energiei electrice cǎtre subclienti ca urmare a nerespectǎrii prevederilor Contractului 

și prezenților termeni și condiții, inclusiv în cazul neplǎții energiei electrice; 

p) sǎ suporte consecințele care decurg din restricționarea sau din întreruperea furnizǎrii energiei 

electrice ca urmare a nerespectǎrii de cǎtre Client a prevederilor prezentului Contract; 

q) sǎ suporte cheltuielile pentru modificarea instalațiilor de distribuție a energiei electrice ca urmare a 
schimbǎrii caracteristicilor energetice inițiale ale Clientului; 

r) sǎ permitǎ accesul Operatorului de rețea la instalațiile electrice de distribuție proprii. 

Art. 16 - Clientul are urmǎtoarele drepturi: 

a) sǎ solicite Furnizorului modificarea și completarea Contractului și a anexelor la acesta sau sǎ inițieze acte 

adiționale la Contracte, atunci când apar elemente noi ori când considerǎ necesarǎ detalierea sau completarea 

unor clauze contractuale; 

b) sǎ solicite Operatorului de rețea, direct sau prin intermediul Furnizorului, mǎsuri pentru remedierea 

defecțiunilor și a deranjamentelor survenite la instalațiile de alimentare cu energie electricǎ; 

c) sǎ consume energie electricǎ din instalațiile Operatorului de rețea, în conformitate cu prevederile 

Contractului și ale normelor legale; 

d) sǎ beneficieze contra cost de serviciile Furnizorului, respectiv Operatorului de rețea, în condițiile 

negocierii unor contracte pentru prestǎri de servicii energetice, conform prevederilor legale; 

e) sa racordeze la instalațiile proprii de distribuție, cu avizul scris al Operatorului de rețea,  în condiții legale, 

clienți de energie electrica (subclienti) a cǎror puteri totalizeazǎ cumulate cel mult 1MW, Clientul trebuind sa 

deținǎ licența de distribuție în acest scop conform dispozițiilor legale; 

f) sǎ aibǎ acces pentru citire la grupurile de mǎsurare pentru decontare; 

g) sǎ denunțe Contractul în cazul în care nu acceptǎ noile condiții/clauze notificate de cǎtre 

Furnizor; 

h) sǎ primeascǎ informații transparente privind prețurile și tarifele practicate, precum și privind 

condițiile/clauzele contractuale referitoare la accesul la serviciile oferite; 

i) sǎ primeascǎ toate datele privind consumul în mod nediscriminatoriu în ceea ce privește 

costurile, eforturile sau timpul necesare pentru furnizarea acestor date; 

j) sǎ beneficieze de mai multe modalitǎți de platǎ, care nu discrimineazǎ în mod nejustificat între clienți. 

Sistemele de platǎ anticipatǎ vor fi echitabile și vor reflecta în mod adecvat consumul probabil. În cazul 

clientului casnic, dacǎ în urma regularizǎrii suma plǎtitǎ de acesta în plus este  mai mare de 100 lei, atunci 

Furnizorul va restitui suma plǎtitǎ de cǎtre Client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de 

regularizare. Sumele sub aceastǎ valoare vor fi compensate în contul facturilor urmǎtoare; 

k) sǎ beneficieze de proceduri transparente, simple și ieftine de soluționare a plângerilor. Clienții  au 

dreptul la un standard ridicat de furnizare a serviciilor și de soluționare a plângerilor de cǎtre Furnizor. 

Soluționarea extrajudiciarǎ a disputelor prevede rezolvarea corectǎ și promptǎ a disputelor în termen de 

90 (nouǎzeci) de zile și un sistem de rambursare și/sau compensare a sumelor reale datorate, în 

conformitate cu principiile enunțate în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind 

principiile aplicabile organismelor responsabile pentru soluționarea extrajudiciarǎ a diferendelor cu clientii 

și cu respectarea prevederilor procedurii-cadru emise de ANRE; 

l) sǎ fie informați cu privire la drepturile de care dispun în materie de servicii universale, atunci când au 

acces la aceste servicii, în temeiul dispozițiilor legale aplicabile; 
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m) sǎ deținǎ datele privind consumul propriu și sǎ poatǎ acorda acces la datele de mǎsurare, prin înțelegere 

explicitǎ și în mod gratuit, oricǎrui furnizor licențiat. Formatul de prezentare a datelor și procedura de 

acces al furnizorilor și al clientilor la aceste date sunt reglementate de ANRE. Nu se percep costuri 

suplimentare în sarcina Clientului pentru acest serviciu; 

  n ) sǎ fie informați corespunzǎtor cu privire la consumul real de energie electricǎ și la costurile reale, suficient            

de frecvent, astfel încât Clientul sǎ aibǎ posibilitatea sǎ își regularizeze propriul consum de energie  

electricǎ. Informațiile respective sunt comunicate la intervale de timp corespunzǎtoare, ținând-se seama de  

capacitatea echipamentelor de mǎsurare ale Clientului și de produsul energetic în cauzǎ. Nu se percep costuri  

suplimentare în sarcina clientilor pentru acest serviciu; 

o) sǎ primeascǎ un decont final de regularizare a tuturor obligațiilor de platǎ, în termen de maximum 42 (patru 

zeci și douǎ) de zile de la schimbarea Furnizorului cu excepţia regularizǎrii contravalorii certificatelor verzi. 

Dupǎ încetarea Contractului, factura de  regularizare  a  contravalorii certificatelor verzi se comunicǎ de cǎtre 

Furnizor în termenele şi condiţiile prevǎzute de actele normative aplicabile în vigoare, iar în situaţia în care 

decontul final de regularizare şi factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi conţin un sold 

negativ, Furnizorul are obligaţia sǎ returneze Clientului sumele datorate, în condiţiile stabilite prin contract, în 

termen de maximum 15 zile de la data emiterii acestora. 

p)sa primeascǎ despǎgubiri pentru daune materiale produse ca urmare a nerespectǎrii de cǎtre Operatorul de 

rețea a indicatorilor de performanțǎ privind continuitatea alimentǎrii cu energie electricǎ și calitatea tehnicǎ 

a energiei electrice distribuite, stabiliți în Standardul de performanțǎ, precum și ca urmare a întreruperilor 

datorate unor erori în operarea rețelelor electrice ale Operatorului de rețea. Despǎgubirea se calculeazǎ la 

nivelul prejudiciului suferit. 

q) sa primeascǎ despǎgubiri de la Furnizor, Operator de rețea sau alt client final, conform prevederilor 

contractuale, când i se produc daune din vina acestora ori în cazul nerespectǎrii indicatorilor de calitate a 

energiei. 

r) sa fie informat cu privire la compensatia pe care are dreptul sa o primeasca in urma nerespectarii 

indicatorilor de calitate pentru activitatea de furnizare si sa opteze pentru modalitatea de incasare a 

compensatiilor. 

Art. 17 - Întreruperea alimentǎrii cu energie electricǎ 

17.1 Furnizorul poate solicita Operatorului de rețea întreruperea alimentarii cu energie electricǎ a locului 

sau locurilor de consum aflate în utilizarea Clientului, conform termenelor stabilite de legislația în vigoare 

sau în termen de 4 (patru) zile lucrǎtoare, în urmǎtoarele cazuri: 

a) depǎșirea puterii aprobate prin Avizul Tehnic de Racordare; 

b) dacǎ facturile nu au fost achitate de Client la data prevǎzutǎ în Contract; în cazul plǎților parțiale efectuate 

de cǎtre Client, acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a achitat factura pentru energia electricǎ, 

pentru a fi deconectate; reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult 2 (douǎ) zile lucrǎtoare de 

la achitarea facturii, a penalitǎților datorate, a cheltuielilor ocazionate de întreruperea și reluarea Serviciului 

prestat și de constituirea garanțiilor financiare; 

c) împiedicarea sub orice formǎ a delegatului împuternicit al Operatorului de rețea de a monta,  verifica, 

înlocui grupurile de mǎsurǎ sau de a citi înregistrǎrile acestora, de a verifica și remedia defecțiunile în 

instalațiile care sunt proprietatea Operatorului de rețea, atunci când acestea se aflǎ pe teritoriul Clientului, 

de a verifica instalațiile proprii ale Clientului, situate în amonte de alt Client; 
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d) pentru executarea lucrǎrilor de revizii tehnice sau reparații la rețeaua de distribuție sau la instalațiile 

de racordare ale Clientului, cuprinse în programul realizat de Operatorul de rețea conform 

reglementǎrilor în vigoare; 

e) nerespectarea de cǎtre Client a limitelor zonelor de protecție și de siguranțǎ pentru rețelele și instalațiile 

electrice. 

17.2 Operatorul de rețea va întrerupe alimentarea cu energie electricǎ a Clientului, fǎrǎ preaviz, în 

urmǎtoarele cazuri: 

a) în caz de sustragere de energie electricǎ; 

b) împiedicarea repetatǎ a accesului delegatului împuternicit al Operatorului de rețea în instalațiile de utilizare 

ale Clientului în scopul de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatǎrii unor 

situații care conduc la înregistrarea eronatǎ a consumului de  energie electricǎ; 

c) Clientul nu aplicǎ reducerea puterii absorbite cerutǎ de cǎtre Operatorul de transport și de sistem  în regim 

de restricții, conform contractelor și normativelor, în termenii prevǎzuți de acestea; 

d) pentru executarea unor manevre și a unor lucrǎri impuse de situații de urgențǎ, inclusiv pentru 

evitarea periclitǎrii vieții și a sǎnǎtǎții oamenilor; 

e) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de 

rețea electricǎ sau la nivelul întregului SEN. 

17.3 Cheltuielile efectuate de cǎtre Furnizor pentru deconectarea și reconectarea la rețea a Clientului vor fi 

suportate de Client, cu excepția cazurilor de la art. 17.1 lit. d) și de la art. 17.2 lit. d) și e). 

17.4 Întreruperile de energie electricǎ menționate la art. 17.2 lit. d) și e) vor fi ulterior justificate Clientului la 

cererea scrisǎ a acestuia depusǎ în termen de 7 (șapte) zile lucrǎtoare de la producerea  evenimentului, prin 

furnizarea de documente. 

Art.18 - Durata contractului. Încetarea contractului. Rǎspunderea contractualǎ 

18.1 Contractul își produce efectele, începând cu data notificatǎ de cǎtre Furnizor, doar dupǎ acceptarea 

ofertei de cǎtre Client și condiționat de îndeplinirea condițiilor pentru începerea furnizǎrii și de finalizarea 

în prealabil a contractului de distribuție, respectiv de transport de energie  electricǎ. 

18.2 Contractul se încheie pe o perioadǎ inițialǎ de 12 luni calculatǎ de la data intrǎrii sale în vigoare.  În situația 

în care, la expirarea duratei de valabilitate a Contractului, Furnizorul nu notificǎ Clientul data încetǎrii cu 

minimum 30 de zile înainte, Contractul se va prelungi automat pentru perioade succesive de câte 12 luni. 

Propunerea de modificare a prețului de facturare a energiei electrice active se va transmite de cǎtre  Furnizor 

prin metodele de transmitere a facturilor și va produce efecte numai dupǎ acceptarea de cǎtre Client. 

Clientul își poate exprima dezacordul cu privire la modificǎrile de preț, în scris, în termen de 7 (șapte) zile 

calendaristice de la data primirii notificǎrii, caz în care Contractul va înceta in ziua comunicării  rǎspunsului 

Clientului. Dacǎ  Clientul nu își exprimǎ  dezacordul în scris în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la data 

primirii notificǎrii anterior menționate, se considerǎ cǎ acesta și-a exprimat acordul cu privire la 

modificarea prețului și acceptǎ ca  Furnizorul sǎ punǎ în aplicare noile prevederi. 

 

18.3 Denunțarea unilateralǎ a Contractului din inițiativa Clientului poate avea loc prin transmiterea de cǎtre 

Client a unei notificǎri prin intermediul platformei POSF (platforma online destinată schimbării de către 

clientul final a furnizorului de energie electrică şi contractării furnizării de energie electrică pusa la dispoziție 

de ANRE, sau prin mijloacele puse la dispoziție de către furnizor, în conformitate cu Ord. ANRE nr. 3/2022 cu 

modificările și completările ulterioare. 

18.4 Contractul înceteazǎ în urmǎtoarele cazuri: 
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a) Expirarea termenului contractual; 

b) Acordul de voințǎ al Pǎrților; 

c) Denunțarea unilateralǎ de cǎtre Client, în condițiile prevǎzute în Contract și conform prevederilor 

legale în vigoare; 

d) Rezilierea, inclusiv dar fǎrǎ a se limita la rezilierea pentru pierderea de cǎtre Client a dreptului  de 

utilizare a locului de consum. 

18.5. Hidroelectrica nu raspunde de niciun fel de daune, costuri, pierderi sau alte asemenea prejudicii, directe sau 

indirecte, ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării/incapacităţii de utilizare a POSF. 

Totodata, Hidroelectrica nu raspunde de niciun fel de daune, costuri, pierderi sau alte asemenea prejudicii, directe 

sau indirecte, ce pot rezulta ca urmare a nerespectarii termenelor legale (schimbare furnizor in 24 de ore, citirea de 

regularizare la 3 luni pentru consumator casnic si la 6 luni pentru consumator noncasnic, estimarea consumului pe 

alte criterii decat indexul autocitit de client sau conventia de consum, etc) in situatii survenite din cauze care nu se 

datoreaza furnizorului Hidrolectrica (de exemplu operatorul de retea nu transmite datele de masurare 

citite/estimate conform celor precizate mai sus, nu face schimbul de furnizor in termenul solicitat de client prin POSF, 

nu functioneaza POSF, etc). 

Art. 19 

19.1 Contractul poate fi reziliat de cǎtre Client, cu notificarea Furnizorului cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile 

înainte, fǎrǎ plata despǎgubirilor prevǎzute în Contract, în urmǎtoarele situații: 

a) asupra Furnizorului s-a declanșat procedura de suspendare sau retragere a licenței; 

b) Contractul nu respectǎ reglementǎrile în vigoare privind tipul de contract respectiv. 

c) dacǎ Furnizorul nu își îndeplinește obligațiile prevǎzute la art. 13.1 din Contract. 

19.2 Contractul poate fi reziliat de Furnizor, cu notificarea Clientului cu cel puțin 15 (cincisprezece) 

zile înainte, în urmǎtoarele cazuri: 

a) sustragerea de energie electricǎ de cǎtre clientul final, constatatǎ prin hotǎrâre judecǎtoreascǎ definitivǎ. 

În acest caz rezilierea produce efecte de la data constatǎrii faptei de sustragere prin hotǎrâre judecǎtoreascǎ 

definitivǎ. 

Prin sustragere de energie electricǎ, conform art. 19.2 lit. a), se înțelege: 

• conectarea oricǎrui receptor sau a instalației de utilizare înainte de grupul de mǎsurare; 

• orice intervenție în instalația electricǎ ce afecteazǎ funcționarea corectǎ a grupului de mǎsurare; 

b) încetarea, indiferent de motiv, a dreptului de folosințǎ al Clientului asupra locului de consum; 

c) pentru neplata repetatǎ în conformitate cu art. 8.2; 

d) alte cazuri prevǎzute de lege. 

19.3 În situația în care Clientul refuzǎ încheierea unui nou contract sau a unor acte adiționale la contractul 

existent atunci când intrǎ în vigoare reglementǎri noi care necesitǎ actualizarea Contractului, Contractul 

va înceta dupǎ 30 (treizeci) zile de la data transmiterii notificǎrii formulate de cǎtre Furnizor în acest sens. 

19.4 În situația în care Clientul pierde calitatea legalǎ pe baza cǎreia s-a încheiat Contractul, Furnizorul 

va rezilia Contractul prin transmiterea unei notificǎri prealabile scrise cu 5 (cinci) zile lucrǎtoare înainte de 

data efectivǎ a încetǎrii Contractului. 
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19.5 În cazul rezilierii Contractului, încheierea unui nou contract este condiționatǎ de plata de cǎtre Client a 

sumelor restante din orice contract anterior și a oricǎror alte taxe necesare încheierii unui nou contract. 

19.6 Nerespectarea obligațiilor contractuale de cǎtre Client, pe lângǎ consecința rezilierii Contractului de 

cǎtre Furnizor pe baza notificǎrii Clientului cu cel puțin  15 (cincisprezece) zile înainte de data încetǎrii, poate 

atrage suportarea urmǎtoarelor consecinţe de cǎtre Client, dupǎ caz: 

a) aplicarea de dobânzi penalizatoare; 

b) stabilirea obligației de a constitui garanții financiare în sarcina Clientului; 

c) întreruperea temporarǎ a furnizǎrii energiei electrice. 

Art.20 - Forța majorǎ 

20.1 Pǎrțile sunt exonerate de orice rǎspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a 

obligațiilor ce decurg din acest Contract, dacǎ aceasta este rezultatul acțiunii forței majore. 

Circumstanțele de forțǎ majorǎ sunt acelea care pot apǎrea în cursul executǎrii prezentului Contract, în 

urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare  de Pǎrți la încheierea 

Contractului și care sunt în mod rezonabil în afara voinței și controlului Pǎrților. 

20.2 Partea care invocǎ forța majorǎ trebuie sǎ notifice acest lucru în scris celeilalte Pǎrți în termen de 48 

(patruzecișiopt) de ore de la apariția acesteia, cu confirmarea emisǎ de organul competent de  la locul 

producerii evenimentului ce constituie forțǎ majorǎ. 

20.3 Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore nu înlǎturǎ efectul exonerator de rǎspundere al 

acesteia, dar antreneazǎ obligația Pǎrții care o invocǎ de a repara pagubele cauzate pǎrții contractante prin 

faptul necomunicǎrii. 

Art.21 – Legea aplicabilǎ. Litigii 

21.1 Prezentul Contract va fi guvernat de, înțeles si interpretat în conformitate cu legislația din 

România. 

21.2 Eventualele divergențe intervenite în legǎturǎ cu Contractul, care nu se pot rezolva pe cale amiabilǎ, 

se vor înainta spre soluționare autoritǎții competente, în termen de 30 (treizeci) de zile de la apariția 

acestora. 

21.3 Litigiile decurgând din interpretarea și/sau executarea prezentului Contract, care nu pot fi rezolvate pe 

cale amiabilǎ, vor fi supuse spre soluționare instanței judecǎtorești de la sediul social                   al Furnizorului. 

Art.22 - Dispoziții finale 

22.1 Contractul încheiat de Pǎrți se poate modifica doar cu acordul pǎrților prin încheierea unui act adițional 

în acest sens, cu excepția modificǎrilor intervenite în condițiile art. 2.3 din prezentul Contract. 

22.2 Contractele sau actele încheiate de Pǎrți se modificǎ și/sau completeazǎ prin notificare scrisǎ prealabilǎ 

din partea Furnizorului dacǎ modificǎrile/completǎrile prevederilor contractuale sunt stabilite printr-un act 

normativ (lege, OG, OUG, HG, reglementare ANRE etc.). 

22.3 Niciuna dintre Pǎrți nu poate sǎ își cesioneze drepturile si obligațiile din prezentul Contract 

fǎrǎ avizul prealabil al celeilalte Pǎrți. 
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Art.23 - Prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientului Art. 23.1. 

Preambul 

23.1.1. Societatea de Producere  a  Energiei  Electrice  în  Hidrocentrale  HIDROELECTRICA  S.A. 

(denumitǎ în continuare „Hidroelectrica”), având sediul în Bucureşti,  B-dul Ion Mihalache, nr. 15- 17, etaj 10-

15, sector 1, înmatriculatǎ la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângǎ Tribunalul București sub nr. 

J40/7426/2000, CUI RO13267213, reprezentatǎ legal prin dl Bogdan-Nicolae BADEA - Preşedinte Directorat, 

desemnat prin Hotǎrârea Consiliului de Supraveghere nr. 39/03.06.2019, dl Marian BRATU - Membru 

Directorat desemnat prin Hotǎrârea Consiliului de Supraveghere nr. 40/03.06.2019, dl Rǎzvan Ionuţ PAŢALIU 

- Membru Directorat, desemnat prin Hotǎrârea Consiliului de Supraveghere nr. 41/03.06.2019, dl Andrei 

Dominic GEREA - Membru Directorat, desemnat prin Hotǎrârea Consiliului de Supraveghere nr. 98/28.11.2022 

și dl Cristian VLĂDOIANU - Membru Directorat, desemnat prin Hotǎrârea Consiliului de Supraveghere nr. 

43/03.06.2019, Vânzǎtor și Furnizor în contractul de furnizare a energiei electrice și în calitate de Operator în 

acest Acord, garanteazǎ protecția clienților sǎi, persoane fizice, și a reprezentanților legali ai acestora, în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate în scopul executǎrii contractulului 

de servicii de furnizare a energiei electrice, în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 - 

Regulamentul General privind Protecția  Datelor (RGPD) și ale Legii nr. 190/2018 privind aplicarea dispozițiilor 

Regulamentului General privind Protecția Datelor. 

 

23.1.2. În sensul prevederilor legislației aplicabile în domeniul protecției datelor, pǎrțile Acordului sunt: 

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. – operator de date cu caracter personal – și Clientul – persoana fizicǎ ce 

interacționeazǎ cu aceasta în vederea executǎrii contractului de servicii de furnizare a energiei electrice – 

persoană vizată – denumite împreunǎ 'Pǎrțile' în Contract și în acest Acord. 

Pǎrțile incheie prezentul Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul aducerii la 

îndeplinire a obiectului contractului principal de furnizare de energie electricǎ. 

Art. 23.2. Interpretare 

În cuprinsul prezentului Acord, termenii de mai jos au urmǎtoarele semnificații: 

23.2.1. "Operator de date cu caracter personal" înseamnǎ persoana fizicǎ sau juridicǎ, autoritatea publicǎ, 

agenția sau alt organism care, singur sau împreunǎ cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a 

datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrǎrii sunt stabilite prin dreptul Uniunii 

sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevǎzute în dreptul 

Uniunii sau în dreptul intern. 

23.2.2. "Persoanǎ împuternicitǎ de operator" înseamnǎ persoana fizicǎ sau juridicǎ, autoritatea publicǎ, 

agenția sau alt organism care prelucreazǎ datele cu caracter personal în numele operatorului. 

23.2.3. "Date cu Caracter Personal" înseamnǎ orice informații privind o persoanǎ fizicǎ identificatǎ sau 

identificabilǎ („Persoana vizatǎ”); o persoanǎ fizicǎ identificabilǎ este o persoanǎ care poate fi identificatǎ, 

direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un  nume, un numǎr de 

identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, 

proprii identitǎții sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,                                                                           culturale sau sociale. 
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Cu alte cuvinte, se referǎ la orice date cu caracter personal prelucrate de Operator pentru atingerea  obiectului 

Contractului sau în legǎturǎ cu acesta. 

23.2.4. "Autoritate de supraveghere" înseamnǎ o autoritate publicǎ independentǎ instituitǎ de un stat 

membru în temeiul Articolului 51 din Regulamentul GDPR 679/2016 ('Autoritatea de supraveghere'). 

În România, instituția care monitorizeazǎ implementarea GDPR este Autoritatea Naționalǎ de 

Supraveghere a Prelucrǎrii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). 

23.2.5. "Prelucrarea datelor cu caracter personal" sau "prelucrarea datelor", înseamnǎ orice operațiune sau 

set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter 

personal, cu sau fǎrǎ utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 

structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin 

transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, 

ștergerea sau distrugerea. 

23.2.6. "Persoanǎ vizatǎ" înseamnǎ persoana fizicǎ la care se referǎ datele cu caracter personal 

prelucrate. 

23.2.7. "Destinatar" înseamnǎ persoana fizicǎ sau juridicǎ, autoritatea publicǎ, agenția sau alt organism 

cǎreia (cǎruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacǎ este sau nu o parte terțǎ. Cu toate 

acestea, autoritǎțile publice cǎrora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete 

în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor 

date de cǎtre autoritǎțile publice respective respectǎ  normele aplicabile în materie de protecție a datelor, 

în conformitate cu scopurile prelucrǎrii. Categoriile de destinatari cǎtre care se pot divulga datele cu 

caracter personal colectate sunt: autoritǎți ale statului (autoritǎți de reglementare și control, autoritǎți 

fiscale etc.). 

"Parte terțǎ" înseamnǎ o persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ, autoritate publicǎ, agenție sau organism altul decât 

persoana vizatǎ, operatorul, persoana împuternicitǎ de operator și persoanele care, sub directa autoritate a 

operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate sǎ prelucreze date cu caracter 

personal. 

23.2.8. "Contractul principal" este contractul al cǎrui obiect determinǎ/stabilește  relația comercialǎ dintre 

Pǎrți, respective contractual de furnizare de energie electrica. 

23.2.9. "Încǎlcarea securitǎții datelor cu caracter personal" înseamnǎ o încǎlcare a securitǎții care duce, în 

mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizatǎ a datelor cu 

caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea. 

Constatarea acestei încǎlcǎri, reprezintǎ, în fapt, constarea unui "Incident de securitate" sau "Incidentul". 

23.2.10. „Regulamentul general privind protecția datelor” înseamnǎ Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și         de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (mai departe “GDPR”). 

În mǎsura în care prezentul Acord nu prevede altfel, restul termenilor și al expresiilor nedefiniți în prezentul 
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Acord incluzând, dar fǎrǎ a se limita la „operator de date”, „persoanǎ împuternicitǎ de operator”, „date cu 

caracter personal”, „autoritate de supraveghere”, „prelucrare”, „persoanǎ vizatǎ”, 

„destinatar”, „parte terțǎ”, „încǎlcarea securitǎții datelor cu caracter personal”, au semnificația prevǎzutǎ în 

GDPR. HIDROELECTRICA  S.A.  cunoaște faptul  cǎ,  în  plus  fațǎ  de  obligațiile  incluse în prezentul Acord, 

Regulamentul GDPR prevede o serie de obligații suplimentare ce ar putea sǎ îi fie aplicabile, cum ar fi aceea 

de a pǎstra o evidențǎ a activitǎților de prelucrare desfǎșurate, de a coopera cu autoritatea de supraveghere, 

de a desemna un responsabil cu protecția datelor (dacǎ este cazul) etc. Nicio prevedere din acest Acord nu 

are capacitatea de a restrânge aceste obligații. 

Art. 23.3. Obiectul și durata prelucrǎrii 

23.3.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal de cǎtre operator are ca obiect executarea contractului 

de servicii de furnizare a energiei electrice, aceasta  neputând fi extinsǎ la alte scopuri în lipsa unui acord 

separat/alt temei al prelucrǎrii cu privire la care persoana vizatǎ și-a exprimat      consimțǎmântul sau dupǎ 

caz, a fost informatǎ în mod corespunzǎtor de operator. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de cǎtre HIDROELECTRICA S.A. se realizeazǎ, în mod activ, pe durata 

valabilitații contractului (perioada necesarǎ pentru realizarea scopurilor anterior referite), dar și ulterior 

încetǎrii acestuia, în mod pasiv, în vederea menținerii evidențelor contractelor, în conformitate cu decizia 

internǎ privind arhivarea documentelor si a politicii interne privind retenția datelor aplicabilǎ la nivelul 

HIDROELECTRICA S.A., pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii 

și contractelor încheiate, cu respectarea  prevederilor legale aplicabile în domeniu. 

23.3.2. Natura și scopul prelucrǎrii vor fi limitate strict la date cu caracter personal necesare pentru 

executarea prevederilor contractului de servicii de furnizare a energiei electrice. 

23.3.3. HIDROELECTRICA S.A. prelucreaza datele pentru realizarea urmatoarelor scopuri : 

23.3.3.1. de a presta servicii care au legǎturǎ cu activitatea de furnizare a energiei electrice; 

23.3.3.2. de a îndeplini mandatul/împuternicirea acordat(ǎ) de client/potențialul client în scopul 

intermedierii relației cu distribuitorul de energie electricǎ; 

23.3.3.3. de a soluționa sesizǎrile si cererile transmise de clienți, indiferent de metoda prin care au  fost 

transmise acestea; 

23.3.3.4. de a prelucra datele privind consumul în scopul facturǎrii clientului potrivit contractului 

încheiat între acesta si HIDROELECTRICA S.A. 

23.3.3.5. de a recupera creanțe/colecta debite fie în mod direct de cǎtre HIDROELECTRICA S.A., fie prin 

intermediul unor persoane autorizate în prealabil în baza unor contracte de colaborare/prestare de service 

23.3.3.6. desfǎșurarea de cǎtre HIDROELECTRICA S.A. a activitǎții periodice de analizǎ a percepției clienților 

asupra activitǎții desfǎșurate și de identificare a nevoilor acestora, respectiv a gradului de satisfacție cu privire 

la serviciile oferite; 

23.3.3.7. implementarea avertizorilor de integritate in scopul prevenirii fraudelor economice și informatice 

Art. 23.4. Legalitatea prelucrǎrii 

HIDROELECTRICA S.A. prelucreazǎ date personale in principal cu scopul de a executa prevederile contractuale, 
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respectând prevederile Regulamentului (UE) 679/2016, Articolul 6, alineatul 1, litera 

(b) coroborate cu cele ale Legii nr. 190/2018, dat fiind cǎ prelucrarea este necesarǎ pentru executarea 

unui contract la care persoana vizatǎ este parte. 

Temeiul juridic al prelucrǎrii Datelor personale este reprezentat de : 

(i) executarea unor mǎsuri antecontractuale sau de contractul pe care l-ați încheiat în virtutea cǎruia 

se efectueazǎ prelucrarea datelor; 

(ii) de respectarea unei obligații legale; 

(iii) consimțǎmântul liber exprimat; 

(iv) de executarea unui sarcini de interes public sau legatǎ de exercitarea puterilor publice cu 

care este investit Operatorul, pentru urmǎrirea intereselor legitime ale operatorului sau ale terților 

(interesele legitime urmǎrite de   HIDROELECTRICA   S.A. includ recuperarea creațelor, 

îmbunǎtǎțirea serviciilor, prevenirea actelor de corupție în cadrul organizației, promovarea 

serviciilor  proprii). 

Art. 23.5. Persoana împuternicitǎ 

Persoanele împuternicite care pot sau prelucreazǎ date cu caracter personal în numele 

HIDROELECTRICA S.A., în conformitate cu scopurile menționate în acest Acord, pot fi subcontractorii (e.g. 

operatorul de distribuție) sau alți parteneri contractuali. 

HIDROELECTRICA S.A și persoana împuternicitǎ de aceasta vor stabili împreunǎ garanții tehnologice, 

fizice, administrative și procedurale în conformitate cu standardele impuse de legislația aplicabilǎ și 

procedurile interne, pentru a proteja și asigura confidențialitatea, integritatea și accesabilitatea datelor cu 

caracter personal prelucrate. Mǎsurile de protecție vor preveni utilizarea neautorizatǎ a datelor cu 

caracter personal, accesul neautorizat la datele cu caracter personal și pentru a preveni o încǎlcare a 

securitǎții datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu politicile 

HIDROELECTRICA S.A, cu Regulamentul GDPR și cu legislația naționalǎ aplicabilǎ. 

Art. 23.6. Tipul de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate 

HIDROELECTRICA S.A. va prelucra urmǎtoarele date cu caracter personal: 

- datele din cartea de identitate (operatorul stocheazǎ copia cǎrții de identitate): 

• cod numeric personal; 

• serie și numǎr CI; 

• nume și prenume; 

• cetǎțenia; 

• data și locul nașterii; 

• adresa de domiciliu/reședințǎ; 

• valabilitatea carte de identitate; 

- date bancare (IBAN, titular cont); 

- semnǎtura olografǎ sau electronicǎ; 

- numǎr de telefon/fax/mobil, adresa de e-mail; 
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- informații despre locul de consum (specificate în facturǎ și în actul care atestǎ dreptul de 

folosințǎ): 

• adresa locului/locurilor de consum; 

• consumuri lunare estimate; 

• date din ultima/ultimele facturǎ/ri primitǎ/te de la furnizorul actual pentru fiecare loc de consum 

- consumuri lunare efectuate datele reprezentantului legal/împuternicitului (dacǎ este cazul): 

• nume și prenume, date de identificare; 

• calitatea; 

• numǎr de telefon/fax, adresa de e-mail. 

Categoria/categoriile de persoane vizate este reprezentatǎ de persoana fizicǎ, semnatarǎ a contractului de 

furnizare a energiei electrice încheiat între pǎrți, sau reprezentanți legali, persoane împuternicite – personae 

fizice – ai acesteia. 

Art. 23.7. Drepturile persoanelor vizate 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 (Art. 15-21 din GDPR), persoanele vizate ale 

cǎror date cu caracter personal sunt prelucrate în baza prezentului Acord au urmǎtoarele drepturi: 

✓ dreptul de acces la date: dreptul de a obţine din partea HIDROELECTRICA S.A., la cerere şi în mod 

gratuit, informații despre datele cu caracter personal pe care aceasta le deţine despre persoanele vizate, 

precum și confirmarea faptului cǎ datele acestora sunt sau nu prelucrate; 

✓ dreptul de intervenţie asupra datelor, prin: 

• ștergere (dreptul de a fi uitat) - dreptul de a cere ca datele pe care HIDROELECTRICA S.A. 

le deţine sǎ fie şterse din evidenţele sale; 

• restricționare: dreptul de a cere restricţionarea prelucrǎrii datelor; 

• rectificare și/sau actualizare, în special a datelor incomplete și inexacte sau care nu mai 

sunt necesare procesului de prelucrare cu privire la care persoana vizatǎ a fost informatǎ 

în mod corespunzǎtor - dreptul de a corecta datele inexacte pe care HIDROELECTRICA S.A. 

le deţine; 

✓ dreptul la portabilitatea datelor; 

✓ dreptul la opoziţie: dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de 

situația lor particularǎ, ca datele care îi vizeazǎ sǎ facǎ obiectul unei prelucrǎri, cu excepția cazului în 

care existǎ prevederi legale contrare; 

✓ dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrarea automatǎ, inclusiv 

crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice. 
 

 

În cazul în care persoana vizata doreste sǎ își exercite drepturile menționate, va înainta o cerere scrisǎ cǎtre 

responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal al HIDROELECTRICA S.A. la adresa de e-mail 

dpo@hidroelectrica.ro sau, dupǎ caz, la adresa din București: B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10-15, sector 

mailto:dpo@hidroelectrica.ro
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1 sau la numarul de telefon 021.30.32.500. Persoana vizata va insera în subiectul mesajului transmis prin 

corespondențǎ electronicǎ, în mǎsura în care este posibil, o mențiune care sǎ arate problema semnalatǎ (de 

ex: 'cerere date personale'/'cerere GDPR'/'cerere protecția datelor personale' etc.) sau, în cazul 

corespondenței transmisǎ la sediu, pe plicul în care se regǎsește solicitarea. Oricare dintre drepturile 

menționate anterior nu anuleazǎ dreptul persoanelor vizate de a se adresa justiției la instanțele competente 

și/sau a dreptului de a înainta o plângere cǎtre Autoritatea Naționalǎ de Supraveghere a Prelucrǎrii Datelor cu 

Caracter Personal (www.dataprotection.ro). 

Vǎ informǎm cǎ aveți dreptul de a vǎ opune în orice moment prelucrǎrii datelor cu caracter personal care vǎ 

privesc, efectuatǎ în scopuri de marketing direct, inclusiv în scopul creǎrii de profiluri, în mǎsura în care 

acest din urmǎ scop este legat de marketingul direct. Aveți în orice moment dreptul de a vǎ retrage 

consimțǎmântul în cazul în care datele dumneavoastrǎ cu caracter personal sunt     prelucrate pe baza 

acestui temei. În cazul în care vǎ veți opune prelucrǎrii datelor în scopuri de marketing direct, datele 

dumneavoastrǎ cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri. 

Art. 23.8. Procesul decizional automatizat 

Dumneavoastrǎ veți putea fi supus unei decizii bazate pe prelucrarea automatǎ a datelor, precum crearea de 

profiluri. În acest caz veți avea dreptul de a beneficia de intervenția umanǎ din partea operatorului, de a vǎ 

exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. 

Art. 23.9. Alte prevederi 

Persoanele fizice, ca parte în contractul de furnizare a energiei electrice, cât și în acest Acord, au 

obligația de a oferi operatorului informații complete și corecte în vederea executǎrii contractului. Refuzul  

Clienților  de  a  transmite  cǎtre  HIDROELECTRICA  S.A.  datele  cu  caracter  personal si/sau de a permite 

prelucrarea de cǎtre HIDROELECTRICA S.A. a datelor cu caracter personal poate conduce la 

imposibilitatea prestǎrii de servicii care au legǎturǎ cu activitatea principala a HIDROELECTRICA S.A., 

inclusiv furnizarea de energie electrica. 

 

Art. 23.10. Utilizatorii POSF au obligaţia respectării în cadrul şi în legătură cu POSF a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date în raport cu datele şi informaţiile CF, 

atât la momentul introducerii acestora în POSF, cât şi în cazul în care se impun actualizări, conform prevederilor 

prezentului regulament. Operatorul POSF pune la dispoziţia utilizatorilor POSF manuale de utilizare dedicate pentru 

fiecare tip de utilizator, care se publică pe pagina de internet a ANRE şi într-o secţiune dedicată în cadrul POSF. 

http://www.dataprotection.ro/
http://lege5.ro/App/Document/geydmobqg42q/regulamentul-nr-679-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priveste-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-privind-libera-circulatie-a-acestor-date-si-de-abrogare-a-directivei-95-46?d=2022-08-31

