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CONTRACT 

pentru vânzare-cumpărare de energie electrică la clienții eligibili non casnici 
nr. ................. din anul .........................luna ......................ziua ..................... 

 
1. Părțile contractante 
Între CEZ Vânzare S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în localitatea 
Craiova, str. Calea Severinului, nr. 97,etaj 1, județul Dolj, codul poștal 200769, telefon 
0251929, fax 0248524834, e-mail cez_crc@cez.ro, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, la nr. J16/517/2007, cod fiscal RO 21349608, capital 
social subscris, integral vărsat 40053142.64 lei, licența ANRE pentru furnizarea energiei 
electrice nr. 2011_15.02.2017, având conturile:  
- pentru agenții comerciali: cod IBAN RO18CITI0000000725067011, deschis la Banca 
CITIBANK ROMÂNIA, cod IBAN RO57BRDE170SV28512261700, deschis la Banca BRD-
Sucursala Craiova și  
- pentru agenții bugetari: cod IBAN RO40TREZ2915069XXX006470, deschis la Trezoreria 
Craiova, 
reprezentată legal prin Cornelia Szabo, Președinte al Directoratului și Marius Cîmpeanu, 
Membru al Directoratului, societate administrată în sistem dualist, denumită Furnizor, având 
calitatea de Vânzător, pe de o parte, 
 
și 
 
..................... cu sediul în ................ str. ................ nr. ................ bl. ................ sc. ................, 
ap. ................ județul/sectorul ................ cod poștal ................ telefon  ................ ................ 
fax ................ e-mail ................ , cod fiscal ................ , înscrisă în registrul comerțului la nr. 
................ , IBAN ................ , deschis la................ , reprezentată prin ................ , ................, 
denumită Client, în calitate de Cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul 
contract. denumită Client, în calitate de Cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat 
prezentul contract. 
 
2. Obiectul contractului 
Art. 1. (1) Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciului de furnizare a energiei 
electrice la locurile de consum menționate în Anexa 1, reglementarea raporturilor dintre 
furnizor și client privind condițiile de consum a energiei electrice, facturarea și plata serviciului 
contractat. 

(2) În cazul în care Clientul optează pentru produsul contractat “CEZ Verde”, energia electrică 
furnizată pentru locul de consum în cauză, în perioada derulării prezentului contract, provine 
din surse regenerabile de energie. 

(3) Alimentarea locurilor de consum care fac obiectul prezentului contract se realizează 
conform Avizelor Tehnice de Racordare/Certificatelor de racordare emise de către Operatorul 
de Rețea competent, părțile fiind obligate să respecte prevederile acestora în derularea 
raportului contractual. 

(4) Pentru locurile de consum care fac obiectul prezentului contract, dacă sunt îndeplinite 
condițiile tehnice și legale, Furnizorul încheie contractele de distribuție și transport de energie 
electrică, fiind autorizat în derularea prezentului contract să solicite și să primească date 
tehnice de la Operatorul de rețea competent. Atunci când datele clientului nu coincid cu cele 
ale Operatorului de rețea, Furnizorul este îndreptățit să folosească datele Operatorului de 
rețea. 

mailto:cez_crc@cez.ro
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(5) Prin semnarea prezentului contract, părţile acceptă ca în derularea raportului contractual 
să respecte Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali 
eligibili noncasnici şi Condiţiile generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a 
energiei electrice, care fac parte integrantă din contract și completează prevederile acestuia. 
Acestea sunt publicate pe site-ul Furnizorului, www.cez.ro, iar la solicitarea Clientului, se pot 
pune în mod gratuit la dispoziţia acestuia, prin unul dintre următoarele mijloace de comunicare: 
e-mail, ȋn Centrele de Relaţii cu Clienţii, fax sau prin poştă/curier pe suport hârtie. 
(6) Furnizorul informează Clientul asupra oricăror modificări şi/sau completări ale 
documentelor prevăzute la alin. (5), prin afişarea pe site-ul propriu, www.cez.ro, iar la 
solicitarea Clientului, forma actualizată se pune în mod gratuit la dispoziţia acestuia.  
(7) Un loc de consum neracordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, inclusiv locul 
de consum deconectat de la rețea, nu poate fi alimentat cu energie electrică decât după 
racordare, respectiv după eliminarea cauzei deconectării. In acest sens, clientul are obligatia 
de a intreprinde toate demersurile pentru racordare si/sau eliminarea cauzei deconectarii in 
termen de 30 de zile de la data incheierii prezentului contract in caz contrar furnizorul fiind 
indreptatit de drept sa rezilieze contractul, fara o punere in intarziere a consumatorului. 
 
3. Durata contractului 
Art. 2. (1) Contractul se încheie pe o perioadă determinată de 3 luni, de la data intrării în 
vigoare, respectiv {INFOBP|DATA_INTRARE_IN_VIGOARE}. 
(2) Prezentul contract se prelungește de drept, cu aceeași perioadă pentru care a fost încheiat, 
la fiecare termen de expirare, dacă niciuna dintre părti nu notifică încetarea acestuia cu cel 
puțin 30 de zile înainte de data expirării termenului pentru care a fost încheiat și nici o altă 
persoană fizică sau juridică nu contestă în mod justificat încheierea contractului. 
(3) Contractul intră în vigoare la data de {INFOBP|DATA_INTRARE_IN_VIGOARE} iar 
începerea efectivă a furnizării energiei electrice se va realiza dupa încheierea contractelor de 
distribuție și transport de energie electrică, precum și după constituirea de către consumator a 
unei garanții egală cu consumul estimat a se realiza pe 3 luni calendaristice, conform art. 15 
din contract.  
(4) După încetarea contractului, părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile din contract 
decât pentru punerea în executare a drepturilor şi obligaţiilor care iau naştere din derularea 
contractului, până la data încetării acestuia. 
(5) La data intrării în vigoare a prezentului contract, înceteaza prin acordul parților, orice alt 
contract de furnizare a energiei electrice încheiat între parți pentru locul/locurile de consum 
care fac obiectul prezentului contract. 
 
4. Comunicări/Corespondență 
Art. 3. (1) Facturile și orice alte comunicări/documente/preavize/notificări emise de furnizor 
în derularea prezentului contract se transmit la adresa de corespondență, conform Anexei 1. 
 
(2) Orice solicitare/ comunicare din partea Clientului către furnizor se transmite utilizând unul 
din următoarele canale de comunicare:  
- în scris la sediul Furnizorului/ sediul Centrelor de Relații cu Clienții afișate pe site-ul 
furnizorului www.cez.ro ;  
- prin e-mail, la adresa cez_crc@cez.ro;  
- prin fax, la numărul 0248/524834;  
- prin intermediul Contului My CEZ sau a aplicațiilor online puse la dispoziția clienților. 
(3) Informații comerciale legate de activitatea de furnizare a energiei electrice pot fi obținute 
de către Client accesând numărul de telefon 0251/929 sau pagina de internet a Furnizorului, 
www.cez.ro.  
(4) Indexul autocitit se poate comunica de către client la numărul de telefon dedicat menționat 
în cuprinsul facturii sau prin alte modalități puse la dispoziție de Furnizor. 
(5) Sesizările referitoare la deranjamente/întreruperi în alimentarea cu energie electrică se 
comunică telefonic de către client accesând numărul de telefon dedicat în acest scop, înscris 
pe factură.  

https://www.cez.ro/resources/ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=Proxy&lang=en&type=Files&currentFolder=%2Fcez%2Fcezv%2Fbusiness-institutional%2Fproduse%20energie%20electrica%2F2020%2F29.07.2020%2F&hash=ba8333b8c24e31cd&fileName=Conditii%20generale%20clienti%20noncasnici%20eligibili_28_07_2020.pdf
https://www.cez.ro/resources/ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=Proxy&lang=en&type=Files&currentFolder=%2Fcez%2Fcezv%2Fbusiness-institutional%2Fproduse%20energie%20electrica%2F2020%2F29.07.2020%2F&hash=ba8333b8c24e31cd&fileName=Conditii%20generale%20clienti%20noncasnici%20eligibili_28_07_2020.pdf
https://www.cez.ro/resources/ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=Proxy&lang=en&type=Files&currentFolder=%2Fcez%2Fcezv%2Frezidential%2FFUI%20de%20energie%20electrica%2F2020%2F31.12.2020%2F&hash=ba8333b8c24e31cd&fileName=Conditii%20generale%20prestare%20serviciu%20distributie.pdf
https://www.cez.ro/resources/ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=Proxy&lang=en&type=Files&currentFolder=%2Fcez%2Fcezv%2Frezidential%2FFUI%20de%20energie%20electrica%2F2020%2F31.12.2020%2F&hash=ba8333b8c24e31cd&fileName=Conditii%20generale%20prestare%20serviciu%20distributie.pdf
http://www.cez.ro/
http://www.cez.ro/
http://www.cez.ro/
mailto:cez_crc@cez.ro
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(6) În cazul în care se schimbă datele de contact, partea în cauză  are obligația să comunice 
celeilalte părți modificările intervenite, în termen de maxim 15 zile de la data producerii 
acestora, orice comunicări  ulterioare urmând a fi efectuate utilizând noile date de contact. 
(7) Până la data comunicării noilor date de contact, cele vechi sunt considerate valide. 
 
5. Pret/Tarif 
Art. 4. Clientul plătește furnizorului contravaloarea serviciului de energie electrica in raport de 
cantitatile măsurate/estimate conform prețului/tarifului negociat de părţi, la care se va adăuga, 
dupa caz, contravaloarea unui abonament zilnic/loc de consum, conform condiţiilor prevăzute 
în  Anexa nr. 1 la contract.  
 
(2) Clientul plătește furnizorului energia electrică reactivă înregistrată în punctul de delimitare 
conform reglementărilor legale în vigoare. 
(3) Preţul de furnizare al energiei electrice, aferent tarifului/prețului contractat, include preţul 
energiei electrice active (inclusiv tariful de transport componenta de injecţie a energiei electrice 
în reţea TG) şi valoarea tarifelor reglementate aplicabile, în vigoare la data încheierii 
contractului, la care se adaugă și contravaloarea unui abonament zilnic/loc de consum, după 
caz, valori care la data semnării prezentului contract sunt prevăzute în Anexa nr. 1. 
(4) Pretul de furnizare a energiei electrice  nu include contribuţia pentru cogenerarea de înaltă 
eficienţă {CALCULAT|CONST_COGENERARE_NONCASNIC}, certificate verzi 
{CALCULAT|CONST_CERTIFICATE_NONCASNIC}, acciza la energie electrică 
{CALCULAT|CONST_ACCIZA_NONCASNIC}1, taxa pe valoarea adăugată (T.V.A) 19%, 
valoarea energiei reactive. Acestea, precum şi orice alte taxe/tarife/costuri introduse prin acte 
normative, aplicabile pe perioada derulării prezentului contract, sunt adăugate și evidenţiate 
în cuprinsul facturilor emise de furnizor, conform contractului și reglementărilor legale în 
vigoare și se vor actualiza de drept, în mod automat, ori de câte ori intervine o modificare 
legislativă, fără a fi necesară amendarea prezentului contract prin act adițional.   
(5) Prețul energiei electrice active (inclusiv tariful de transport componenta de injecţie a 
energiei electrice în reţea TG) și/sau a abonamentului este valabil și aplicabil raportului 
contractual pe o perioadă de 3  luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract.  
(6) Pe o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului,  se acordă clientului o 
reducere la prețul de energie electrică al furnizorului de 
{INFOBP|DISCOUNT_ENERGIE_LEI_MWH}  lei/MWh. 
(7) După expirarea perioadei de valabilitate a preţului energiei electrice active (inclusiv tariful 
de transport componenta de injecţie a energiei electrice în reţea TG) și/sau a abonamentului, 
respectiv 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract, Furnizorul are dreptul să 
procedeze la modificarea acestora, notificând clientului noile valori, cu cel puţin 30 de zile 
înainte de data intrării în vigoare a acestora, prin SMS, email sau informare scrisă, anexată la 
factură, cu detaliile noului tarif aferent serviciului de furnizare a energiei electrice și/sau a 
abonamentului, precum și condițiile de aplicabilitate ale acestuia.  
(8) Furnizorul notificã clientului modificarea prețului energiei electrice active, prin intermediul 
facturii, prin e-mail sau poștã/curier, în funcție de opțiunea exprimatã de client pentru 
comunicarea corespondenței, iar noile condiții de preț se vor aplica automat prezentului 
contract, fără a fi necesară încheierea unui act aditional.   
(9) Clientul poate consulta tarifele/prețurile actualizate ale furnizorului pe pagina de internet a 
acestuia, www.cez.ro. 
(10) În cazul în care se constată o depășire cu +/- 15% a consumului realizat, față de cantitatea 
contractată în luna respectivă, conform convenției de consum agreate de părți, Furnizorul are 
                                                           
1 Nivelul accizelor pentru energia electrică diferă în funcție de scopul în care sunt utilizate aceste 
produse, respectiv comercial sau necomercial. Utilizare în scop comercial reprezintă utilizarea acestor 
produse de către un operator economic în cadrul activității sale economice, astfel cum este definit de 
Codul fiscal, respectiv operatorul economic este persoana juridică care desfășoară în mod 
independent și indiferent de loc activități economice cu produse accizabile, oricare ar fi scopul sau 
rezultatul acestor activități, precum și utilizarea energiei electrice pentru iluminatul public.  
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dreptul să solicite Clientului plata unor daune interese în cuantum de 1500 lei/MWh, aplicate 
consumului de energie electrică care depășește cantitatea contractată în luna respectivă.  
(11) Furnizorul  emite și comunică clientului factura aferentă daunelor interese, calculate 
conform alineatului precedent, iar clientul are obligația să o achite în termen de 30 de zile de 
la data emiterii. Pentru neachitarea în termen a facturilor aferente daunelor interese, clientul 
datorează furnizorului penalități de întârziere, calculate începând cu prima zi după data 
scadenței, egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, 
stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. 
 
 
 
 
6. Facturare, modalități și condiții de plată 
Art. 5. (1) Factura pentru serviciul de furnizare a energiei electrice se emite de către furnizor, 
de regulă, pentru fiecare perioadă de facturare de 1 lună, în intervalul cuprins intre ultima zi 
calendaristică a lunii respective de consum și până la data de 25 a lunii urmatoare. 
(2) Intervalul de timp în care se emite factura poate fi modificat de furnizor cu notificarea 
prealabilă a clientului. 
(3) Furnizorul îşi rezervă dreptul de a nu emite facturi de estimat în cazul în care consumul 
realizat la respectivul loc de consum este sub 120 kWh/an sau 10 kWh/lună, urmȃnd ca la 
respectivul loc de consum să se emită doar facturi de regularizare, după citirea grupului de 
măsură conform periodicității de citire stabilită în Anexa nr. 1. 
Art. 6. (1) Furnizorul emite facturi de estimat și regularizare în conformitate cu prevederile 
legale și contractuale.  
(2) Periodicitatea de citire (intervalul de timp dintre două citiri consecutive) a indexului 
contorului în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat este stabilită 
de fiecare operator de distribuție în conformitate cu reglementările în vigoare, dar nu poate fi 
mai mare de 3 luni. Periodicitatea de citire pentru fiecare loc de consum va fi de regulă, la 
intervalele de timp specificate în  Anexa nr. 1. 
(3) Facturile emise de furnizor în baza prezentului contract vor fi achitate în termen de 
scadență de 30 de zile de la data emiterii facturii, data emiterii facturii și termenele de scadență 
fiind înscrise pe factură și anexele acesteia. 
(4) Facturile emise în baza prezentului se achită prin oricare dintre modalitățile de plată 
practicate de furnizor, afișate pe pagina acestuia de internet, www.cez.ro, cu respectarea 
legislației în vigoare. 
(5)  Ȋn situaţia ȋn care pentru locurile de consum care fac obiectul contractului se 
implementează un sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice (montare contor 
inteligent), periodicitatea de citire (intervalul de timp dintre două citiri consecutive) a indexului 
contorului în vederea facturării este de 1 lună.  
(6) Pentru clientul prosumator care îndeplineşte condiţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă 
pentru certificarea acestei calități, vor fi aplicate regulile de comercializare a energiei electrice 
produse din surse regenerabile, în conformitate cu  reglementarile legale în vigoare.  
(7) Părțile stabilesc de comun acord faptul că furnizorul poate emite clientului prosumator o 
factură distinctă respectând mecanismele de compensare sau regularizare, prevăzute de 
legislația în vigoare. 
(8) Facturile pot fi plătite prin următoarele modalități: Online- prin intermediul My CEZ, Direct 
Debit, Internet banking , ATM, Transfer bancar,  Numerar – prin partenerii CEZ. 

(9) Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul operatorului de 
rețea se poate comunica după semnarea contractului de distribuție, în funcție de informațiile 
transmise de operatorul de rețea privind planificărea la citire a fiecărui loc de consum. 

 
Art. 7. (1) Sumele rezultate în urma derulării contractului, care se dovedesc că sunt datorate 
clientului de către furnizor, vor fi utilizate pentru compensarea următoarelor facturi 
emise/debite rezultate în/din derularea prezentului Contract. 

http://www.cez.ro/
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(2) La solicitarea clientului, dacă acesta nu înregistrează debite restante față de furnizor, 
sumele datorate clientului de către furnizor la încetarea contractului sau în orice alte situaţii 
prevăzute în contract, pot  fi returnate clientului în contul bancar al acestuia sau utilizând o altă 
modalitate stabilită de comun acord între părți.  
 
7.  Răspunderea contractuală 
 
Art. 8. (1) Neachitarea facturilor emise în baza prezentului contract în termenul de scadență, 
atrage penalități de întârziere după cum urmează: 
dobânzile penalizatoare sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a 
obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; 
dobânzile penalizatoare se datorează începând cu prima zi după data scadenței. 
(2) Pentru neplata facturilor emise în baza prezentului contract, până la remedierea situației, 
furnizorul are dreptul să întrerupă alimentarea cu energie electrică, realizând succesiv 
următoarele demersuri: 
a)  transmiterea către Client a unui preaviz de deconectare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte 
de termenul propus de deconectare; 
b) transmiterea către Operatorul de Rețea a solicitării privind întreruperea alimentării cu 
energie electrică în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.(3) Furnizorul 
solicită Operatorului de rețea reluarea alimentării cu energie electrică, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, după ce se face dovada/se confirmă achitarea în integralitate a 
contravalorii facturilor restante, dobânzilor penalizatoare datorate, a cheltuielilor ocazionate de 
întreruperea și reluarea furnizării, precum și dovada constituirii garanțiilor financiare solicitate 
conform prevederilor contractuale și reglementărilor ȋn vigoare, după caz. 
(4) Furnizorul are dreptul să dispună reluarea furnizării energiei electrice după achitarea de 
către client a debitelor deconectabile, fără achitarea taxei de deconectare/reconectare, aceste 
taxe urmând să fie achitate de către client în termenul de scadență menționat în factură sub 
sancțiunea deconectării locului de consum conform prevederilor legale în vigoare.  
(5) În cazul în care clientul nu efectuează, în termen de 5 de zile, de la data când s-a aflat în 
situația întreruperii furnizării energiei electrice, plata integrală a facturilor scadente și a 
dobânzilor penalizatoare datorate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul, urmând să 
recupereze sumele datorate conform dispozițiilor legale în vigoare. 
 
8. Confidențialitate 
 
Art.9.(1) Fiecare parte se obligă să asigure confidențialitatea tuturor informațiilor, 
documentațiilor, datelor sau cunoștințelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului 
contract și să nu le dezvăluie unei terțe părți, în totalitate sau parțial, fără consimțământul scris 
al celeilalte părți contractante. 
(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1): 
a) informațiile solicitate de autoritățile competente, în conformitate cu reglementările în 
vigoare; 
b) informațiile care au fost făcute publice, fără culpa vreuneia dintre părțile contractante; 
c) informațiile solicitate de operatorul de rețea, operatorul pieței de energie electrică și de 
operatorul de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile Codului tehnic al rețelei 
electrice de transport și ale Codului comercial al pieței angro de energie electrică; 
d) informațiile furnizate exclusiv partenerilor contractuali/împuterniciților uneia dintre părți în 
scopul derulării prezentului contract, care sunt obligați să asigure confidențialitatea acestora, 
conform prevederilor prezentului contract. 
(3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 5 ani după încetarea valabilității prezentului 
contract. 
 
9. Litigii 
Art. 10. (1) Pentru orice divergență intervenită între părți pe parcursul derulării prezentului 
contract, acestea vor depune toate diligențele necesare pentru soluționare pe cale amiabilă. 
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(2) Dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa autorității competente 
(Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE) în vederea declanșării 
procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor reglementărilor legale în 
vigoare.  
Art. 11. (1) Litigiile decurgând din interpretarea și/sau executarea prezentului contract, care 
nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau prin intermediul comisiei de soluţionare a disputelor 
numită prin decizia preşedintelui ANRE, vor fi deduse spre soluţionare instanţei judecătoreşti 
competente. 
(2) Procedurile prealabile de soluţionare a litigiilor apărute cu ocazia derulării contractului nu 
sunt obligatorii; părţile se pot adresa direct instanţei de judecată competente. 
 
10. Forță majoră  
Art. 12. (1) Părțile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau 
în parte a obligațiilor ce decurg din acest contract, cu excepția obligațiilor de plată aferente 
serviciului de furnizare a energiei electrice, obligație de plată care doar se suspendă în această 
perioadă, dacă aceasta este rezultatul acțiunii forței majore.  
(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părți, 
conform legislației în vigoare. 
 
11. Cerințe de mediu 
Art. 13. (1) Pentru perioada derulării contractului, părțile contractante se angajează să 
respecte reglementările de mediu în vigoare. 
(2) În cazul identificării unor aspecte care pot constitui potențiali factori de risc pentru mediu, 
părțile  se angajează să se notifice reciproc și să găsească o soluție comună pentru eliminarea 
problemei constatate. 
 
12. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Art. 14. (1) Părțile înțeleg și acceptă faptul că pentru incheierea si derularea prezentului 
contract poate fi necesar sau in interesul Partilor sa dezvăluie una catre cealalta și/sau sa 
prelucreze  date cu caracter personal despre anumite persoane fizice, precum: date despre 
angajati, colaboratori, reprezentantii lor legali sau conventionali sau alte persoane relevante in 
contextul prestarii serviciilor. Datele cu caracter personal astfel prelucrate pot fi,  dar fără a 
limita, nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon fix/mobil, semnătură, funcție, etc   
(2) Partile vor prelucra aceste date cu caracter personal in baza unor temeiuri legale proprii, 
stabilite de fiecare dintre Parti, in acord cu legislatia aplicabila privind protectia datelor cu 
character personal.  
(3) Partile inteleg si convin ca, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 
astfel cum este descrisa mai sus, fiecare dintre Parti este operator de date independent, iar 
raporturile dintre Parti nu dau nastere unor relatii de tipul operator-imputernicit sau operatori 
asociati. Fiecare dintre Parti se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal in legatura cu 
si/sau in contextul incheierii sau executarii prezentului contract in conformitate cu legislatia 
aplicabila protectiei datelor cu caracter personal, incluzand Regulamentul General privind 
Protectia datelor nr. 679/2016.  
(4) Fiecare Parte va stabili in mod independent scopurile si mijloacele prelucrarii datelor cu 
caracter personal ce fac obiectul prezentului articol, fiind in mod individual si deplin 
raspunzatoare pentru respectarea prevederilor legale aplicabile privind protectia datelor cu 
caracter personal, inclusiv cu privire la respectarea drepturilor persoanelor vizate, dezvaluirea 
datelor catre terti, transferul datelor in afara Spatiului Economic European, conformarea fata 
de masurile autoritatii de supraveghere, etc.  
(5) Informatii suplimentare cu privire la modul in care CEZ VANZARE S.A. prelucreaza datele 
cu caracter personal in contextul descris in prezentul contract si cu privire la drepturile 
persoanelor vizate, pot fi gasite in Nota de informare pentru Parteneri – disponibila pe site-ul 
www.cezinfo.ro.  
 
13. Alte prevederi  

http://www.cezinfo.ro/
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Art. 15. (1) Pentru buna execuție a prezentului contract și acoprirea riscului de neplată a 
facturilor emise de furnizor, consumatorul constituie o garanție egală cu contravaloarea 
consumului de energie electrică estimat a se realiza pe o perioadă de maxim 3 luni 
calendaristice, la preţul final de furnizare al energiei electrice, inclusiv TVA, valabil la data 
constituirii. 
Consumul de energie electrică estimat se determină de către furnizor pe baza consumului 
mediu zilnic realizat de clientul final în ultimele 6 luni, iar atunci când acest lucru nu este posibil, 
pe baza consumului estimat.  
 
(2) Garanția se va constitui prin plata acesteia în contul furnizorului, respectiv 
RO72BRDE170SV71796271700 deschis la BRD - GSG CRAIOVA, cu cel puțin 10 de zile 
înainte de data începerii derulării activității de furnizare a energiei electrice în baza prezentului 
contract.           
(3) Garanția financiară devine exigibilă dacă clientul final nu achită facturile emise în baza 
prezentului contract în termen de 2 zile lucrătoare de la data deconectării sau, după caz, de la 
data încetării contractului. 
          (4) Furnizorul este îndreptățit să execute garanția financiară în limita valorii facturilor 

emise în baza prezentului contract și neachitate de către Client (incluzand, fără a se limita la, 

valoarea facturilor emise și neplătite, a penalizărilor de întarziere, a tarifelor de deconectare și 

respectiv conectare la rețeaua electrică). 

          (5) După executarea garanției, pentru continuarea raporturilor contractuale şi reluarea 

alimentării cu energie electrică, furnizorul solicită clientului reconstituirea garanției finaciare, 

iar clientul este obligat să reconstituie garanția financiară în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la data solicitării. 

           (6) Pentru oricare din situațiile menţionate mai sus, în cazul în care Clientul refuză să 
constituie/ actualizeze garanția financiară, Furnizorul are dreptul să solicite Operatorului de 
rețea deconectarea locului/locurilor de consum al/ale Clientului de la rețea și să rezilieze 
prezentul contract cu un preaviz de 5 zile lucrătoare. 
 
Art. 16. Avizul tehnic de racordare/Certificatul de racordare, datele din anexele la contractul 
de reţea încheiat de furnizor cu operatorul reţelei electrice, corespunzătoare locurilor de 
consum care fac obiectul contractului, convenţia de consum încheiată de părţi, Condiţiile 
generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali eligibili noncasnici, Condiţiile 
generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice,  precum şi orice alte 
anexe agreate de părţi care nu contravin prevederilor reglementărilor în vigoare, fac parte 
integrantă din contract. 
Art. 17. Prin evenimente neprevăzute la încheierea contractului care modifică echilibrul valoric 
al acestuia, antrenând o sarcină suplimentară pentru furnizor în exercitarea obligațiilor sale 
contractuale, prevazute in capitolul “Impreviziunea/modificarea circumstanțelor” din Condiţiile 
generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali eligibili noncasnici, se intelege in 
principal, dar fără a limita, modificarea prețurilor de referință pentru energia electrica cu mai 
mult de 20% a costurilor specifice, inclusiv modificări ale bazei de calcul sau a metodei de 
calcul referitoare la achiziție.  
Art. 18. (1) Prezentul contract poate fi modificat din inițiativa Furnizorului, cu notificarea 
prealabilă a Clientului, cu cel puțin 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.  
(2) Clientul are dreptul să solicite denunţarea unilaterală a prezentului contract dacă nu este 
de acord cu modificările propuse de Furnizor. 
(3) Modificările se consideră acceptate de către Client în cazul în care acesta nu comunică, în 
termen de 30 zile de la notificarea transmisă de Furnizor, denunţarea contractului.  
(4) Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative se modifică de drept 
la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective; în acest caz, furnizorul va 
notifica consumatorului modificările intervenite. În cazul modificării tarifelor reglementate, 
notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura de energie 
electrică. 
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Art. 19. (1) Prezentul contract are forță obligatorie între părți și conține întreaga înțelegere a 
acestora cu privire la obiectul său, înlocuind toate contractele/înțelegerile și negocierile 
anterioare. Nu există niciun element secundar cu privire la care părțile să fi amânat negocierea 
pentru o data ulterioară încheierii prezentului contract.  
(2) Părțile declară și garantează următoarele:  
(a) dețin toate informațiile și datele pe care le-au considerat necesare cu privire la prestațiile 
prevăzute de prezentul contract, inclusiv prevederile legale referitoare la prestațiile care 
decurg din acesta, iar acestea au fost considerate satisfacătoare în vederea încheierii 
prezentului contract; 
(b) își asumă riscul de eroare cu privire la informațiile și datele suplimentare pe care nu le-au 
investigat sau solicitat de la cealaltă parte; 
(c) voința de a încheia prezentul contract s-a format în mod liber; 
(d) au experiența și cunoștințele necesare pentru a încheia prezentul contract; 
(e) fiecare parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul contract, cu intenţia 
de a-şi asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta şi de a executa întocmai toate 
prevederile acestuia; 
(f) prin semnarea prezentului contract, fiecare parte confirmă faptul că a înţeles şi acceptă 
fiecare şi toate prevederile contractului, pe care le consideră echitabile. 
(g) ambele părţi declară că au avut posibilitatea negocierii prevederilor contractului.  
Art. 20. În eventualitatea în care între Client și Furnizor s-a încheiat anterior o convenţie de 
consum, aceasta se aplică în derularea prezentului contract, dacă niciuna dintre părţi nu 
solicită modificarea acesteia, iar încheierea prezentului contract nu se încheie o nouă 
convenție. 
Art. 21.  Clientul declară pe proprie raspundere că documentele anexate în copie la încheierea 
contractului  sunt actualizate, în vigoare la momentul semnării contractului și sunt conforme cu 
originalul. 
Art. 22. În cazul în care contractarea se realizează la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale 
ale furnizorului, clientul are dreptul să se retragă din contract în termen de 14 zile calendaristice 
de la data încheierii contractului/actului aditional. Retragerea se va redacta în format liber ales 
sau se va completa formularul tipizat care se regăsește pe site-ul furnizorului www.cez.ro 
Art. 23. Opțiune privind comunicările comerciale 
Clientul acceptă ca CEZ VANZARE S.A. să transmită acestuia comunicări comerciale cu 
privire la produsele și serviciile CEZ, sub formă de materiale promoţionale, comunicări de 
marketing, oferte comerciale, chestionare sau orice alte informaţii/solicitări relevante.  
 

DA NU 

  

 
Pentru scopurile detaliate mai sus, comunicările vor fi transmise doar către datele de contact 
(adresa e-mail sau nr. de telefon) indicate expres în acest contract sau adreselor generice de 
contact ale Clientului. 
 
Clientul va putea opta pentru a nu mai primi comunicări comerciale din partea CEZ VANZARE 
S.A., în orice moment, prin apăsarea butonului dedicat de la finalul fiecarei comunicări (in cazul 
comunicărilor transmise prin e-mail) sau printr-o solicitare transmisă prin email catre 
cez_crc@cez.ro. 
 

http://www.cez.ro/
mailto:cez_crc@cez.ro


 

9 

 

Art. 24. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă, la data de (zi) {AUTOMAT|ZIUA_CURENTA} /(luna) 
{AUTOMAT|LUNA_CURENTA} /(an) {AUTOMAT|AN_CURENT}. 
 

 

FURNIZOR                           CLIENT 

 

CEZ VÂNZARE S.A.                          

      ………………………………… 

....................................... 
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Cod BP: ............................ 
Denumire : ......................... 
 

Anexa nr.1 
la contractul  numărul ......................... 

Date de identificare loc de consum:  
 

{{REP-END}} 
 

Art.1  Prețul de furnizare a energiei electrice contractat include prețul energiei electrice active 
al furnizorului (inclusiv tariful de transport componenta de injecţie a energiei electrice în reţea 
TG) și valoarea tarifelor reglementate aferente serviciilor de transport, sistem, distributie, în 
vigoare la data încheierii contractului.  
 
Art. 2 Pe lângă preţul de furnizare a energiei electrice şi valoarea abonamentului, după caz, 
clientul plăteşte şi  contravaloarea contribuției pentru cogenerarea de  înaltă eficiență, a 
certificatelor verzi, a taxei pe valoare adăugată (T.V.A.),  precum și orice  alte tarife /costuri  
introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării prezentului contract conform 
legislaţiei în vigoare. Aceste costuri se stabilesc în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare la momentul facturării şi se regăsesc în cuprinsul fiecărei facturi emise de furnizor în 
baza prezentului contract.    

 

FURNIZOR                           CLIENT 

 

CEZ VÂNZARE S.A.                          

      ………………………………… 

.............................................. 

Localitatea: ............... Strada: ............... 

Număr: 
.................... 

Bloc: 
.................... 

Scara: 
.................. 

Etaj: 
............. 

Apartament: 
.................... 

Județ/Sector: 
.................... 

Facturile şi orice alte comunicări/ documente/ preaviz / notificări care decurg din derularea 
contractului se comunică clientului de către Furnizor, astfel:  

Prin poștă sau curier:  În format electronic:  

la adresa de corespondență: localitatea .................., str. 
...............nr. ...............bl. ...............sc. ...............ap. 
...............județ/sector ...............CP ............... 

la adresa de e-mail:  

................ 

Cod POD:  ............... Alimentat din Rețeaua de / Nivel tensiune: 
MT / JT Cod LC: ............... 

Periodicitatea de citire: 
{INFOSAP|PER_CIT} Stabilită de 
operatorul de Distribuție. 

Preț de furnizare a energiei electrice: 
{CALCULAT|PRET_CONTRACT_NONCASNIC};  
Care se compune din:  

 Pret energie electrica activa (inclusiv TG) 
lei/MWh: 

CEZ AVANTAJ, Segment…. 
 

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 

2100 1995 1900 1850 

 
 Valoare tarife reglementate (aferente serviciilor de 

transport, sistem, distribuție) 
{CALCULAT|TARIF_DISTRIBUTIE} 

 

Procent din energia activă pentru facturile de estimat [%]{INFOSAP|PROCENT_ESTIMAT} 

Consum zilnic (valabil pentru locurile de consum cu contor cu telecitire) :  {INFOSAP|CONS_Z_CONTR} 
 {CALCULAT|CONSUM_ESTIMAT_LUNAR_TEST} 
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Anexa nr.2 
la contractul  numar ..................... 
 

Declarația a fost dată în fața mea  (Nume și prenume)  ................... 
 

Data  : ...................  Semnatura : ………….……………………… 
 
 
 
 

Declarație 
 
 
 
 

 Subsemnata/Subsemnatul………………………………………………………,legitimat cu 
BI/CI seria……..nr………………,eliberat de ………………………………………………la data 
de ………………………,CNP………………………………………., cu domiciliul în 
…………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…
….., în calitate de reprezentant legal/împuternicit legal al persoanei juridice  
{INFOSAP|DENUMIRE_BP} cod fiscal {INFOSAP|CUI} 
 
declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal, privind falsul 
în declarații, faptul că {INFOSAP|DENUMIRE_BP} SRL/S.A. nu se află la data prezentă în 
insolvenţă, în reorganizare judiciară sau în faliment. 
 
Dau prezenta declarație în fața reprezentantului mandatat de Furnizor, astăzi 
{AUTOMAT|DATA_CURENTA} în vederea încheierii contractului de furnizare a energiei 
electrice cu CEZ Vânzare S.A. 
 
 
 
 
 
 

Data                                                                  Nume și prenume 

       

 

.....................................                                  Semnatura 
 
 
 
 


