
 

entera SWITCH 
CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU 

CONSUMATORII CASNICI NR. ____  
 

Data 
05.02.2021 

 

Localitate 
Brașov 
 

 



 

 

1. Partile contractante 

SC Energy Tech Entera SRL, cu sediul in Municipiul Tîrgu Mureș, Str. Barajului Nr. 3, corp C1, județ Mureș. 

telefon/fax: (+40) 759 99 03 09, email: acasa@entera.ro, având Cod Unic de Înregistrare 29141458 cu atribut 

fiscal RO, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J26/51/2021, Identificator Unic la Nivel 

European, cont de virament RO96 CECE B000 30RO N063 3999, deschis la Banca CEC BANK – TÂRGU MUREȘ, 

deținătoare a Licenței pentru furnizarea de energie electrică nr. 2021/17.05.2017, eliberată de A.N.R.E., 

reprezentată legal prin Răzvan Constantin NEAMȚU, Director General, având calitatea de Furnizor, pe de o parte, 
și  

 

Nume consumator   Cod client 

Adresa domiciliu   

Serie si nr. BI/CI   

CNP  

 

 
2. Terminologie 

Art. 1 Termenii utilizaţi în prezentul Contract sunt definiţi în Condiţiile Generale la prezentul Contract de 

furnizare a energiei electrice. 

 

 
3. Obiectul şi durata Contractului 

Art.2 Obiectul Contractului îl reprezintă furnizarea energiei electrice şi reglementarea raporturilor dintre 

Furnizor şi Client privind condiţiile de consum, facturare şi plată a energiei electrice la locul/locurile de consum 

mentionate in Anexa la prezentul contract, cu respectarea condiţiilor stabilite prin 

Avizul tehnic de racordare/Certificatul de racordare aferente locului/locurilor de consum. 

Art.3 Contractul de furnizare energie electrică ii produce efectele de la data de _________ si se încheie pe o 

perioadă nedeterminată sau egală cu durata valabilității Avizul tehnic de racordare/Certificatul de racordare 

aferente locului/locurilor de consum, odată cu încheierea de către Furnizor a contractelor de transport şi 

distribuţie energie electrică. 

 

 
4. Prețul  

Art. 4 Preţul energiei electrice este cel stabilit în Anexa la Contract și în oferta comercială aleasă de Client.  

 

 
5. Încetarea Contractului. Rezilierea 

Art. 5 Prezentul Contract poate fi denunţat  în mod unilateral de către Client printr-o notificare prealabilă 

transmisă în scris celeilalte părţi, de cel puțin 21 (douăzecişiuna) zile calendaristice.  

Art. 6 În condiţiile încetării contractului pentru durata cazului de Forţă Majoră peste 30 (treizeci) zile, nu se aplică 

termenul de preaviz. 

Art. 7 Furnizorul are dreptul de a rezilia de drept Contractul, fără intervenția instanței şi alte formalități, cu o 

notificare prealabila de 15 (cincisprezece) zile, în următoarele cazuri:  

(a) Clientul înregistrează întârzieri repetate la plată, adică în cel puţin două ocazii pe parcursul unui an 

contractual;  



 

 

(b) Clientul nu achita sumele restante reprezentând contravaloarea energiei electrice şi penalităţi de întârziere 

la plată aferente în termen de 10 (zece) zile de la data întreruperii furnizării energiei electrice, în condiţiile 

prevăzute în contract;  

(c) încetarea dreptului de folosinţă al Clientului asupra locului de consum.  

Art. 8 Contractul poate fi reziliat de către Client, cu notificarea Furnizorului cu un preaviz de 15 (cincisprezece) 

zile, în condiţia în care asupra Furnizorului s-a declanşat procedura de suspendare sau retragere a licenţei. 

Art. 9 Pentru evitarea oricărui dubiu, Clientul va continua să fie obligat la plata oricărei sume datorate în baza 

acestui Contract la data încetării acestuia, iar penalitățile de întârziere vor continua să curgă până la plata 

efectivă de către Client Furnizorului conform acestui Contract.  

 
 

6.    Facturare şi plată 
 
Art. 10 (1) Facturarea energiei electrice active consumate la locul/locurile de consum care fac obiectul 
Contractului , se face prin aplicarea preţurilor şi tarifelor valabile la data semnării Contractului, menţionate la 
Punctul 2 în Anexa/Anexele la prezentul contract. 

(*) Tarifele reglementate de transport şi distribuţie energie electrică, contravaloarea certificatelor verzi şi 

contribuţia pentru cogenerearea de înaltă eficienţă pot fi modificate pe durata derulării Contractului prin ordin 

ANRE. În situaţia modificării tarifelor reglementate, furnizorul va utiliza pentru facturare noile tarife, începând 

cu momentul intrării lor în vigoare. (Valorile actualizate ale tarifelor reglementate se pot vizualiza la adresa: 

www.entera.ro) 

(**) Accizele pentru electricitate se calculeaza in conformitate cu prevederile Codului fiscal (Legea nr. 227/2015, 

art. 342 si art. 442) şi se actualizează automat. Determinarea consumului de energie electrica in caz de 

inregistrare eronată şi în sistem pauşal se face conform Ordinului ANRE nr. 121/29.07.2015. 

(2) Ulterior expirării perioadei de garantare a preţului, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica Preţul 

energiei electrice active, pentru corelarea acestuia cu condiţiile de pe piaţă. În această situaţie, furnizorul va 

transmite clientului o notificare privind noile condiţii de preţ. Această notificare se va transmite clientului cu 60 

(șaizeci) de zile anterioare aplicării noului Preţ. 

(3) Noul Preţ al energie electrice active se consideră acceptat tacit, nemaifiind necesară încheierea unui act 

adiţional şi va reprezenta Preţul energiei electrice active dacă, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea 

notificării, clientul eligibil nu l-a refuzat în scris. 

(4) În cazul în care clientul a comunicat furnizorului, în termenul menţionat, refuzul său de a accepta noul preţ 

de furnizare, Contractul va înceta în termen de 60 (șaizeci) de zile de la data transmiterii notificării de modificare 

a preţului energiei electrice active. 

Art. 11 Factura pentru energia electrică consumată/contractată/estimată se emite lunar de către Furnizor, în 

primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare. 

Art. 12 Facturile se transmit Clientului de către Furnizor până în data de 20 a lunii următoare intervalului de 

facturare, astfel: 

 
✓  În format electronic: la adresa de e-mail: __________________ 
 

Termenul de scadenţă este de 20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii fiscale. 

 

https://novapg.ro/tarife-reglementate-energie-electrica


 

 

 
Art. 13 (1) Facturile emise de Furnizor în baza Contractului vor fi achitate de Client în termenul de scadenţă, data 

emiterii facturii şi data scadenţei fiind înscrise pe factură. 

(2) Pentru plăţile efectuate după data scadenţei facturii, clientul va plăti o penalitate de întârziere de 0,08%/ 

zi, aplicată la suma neplătită. Penalităţile de întârziere se calculează începând cu prima zi după scadenţă, până 

când suma va fi plătită integral. 

(3) Plata facturilor se va face prin mijloace electronice de plata, acestea pot fi consultate pe pagina de internet 

a Furnizorului, www.entera.ro. Plata este posibilă și numerar la casieriile Furnizorului. 

(4) Dacă ultima zi de plată inscrisă pe factură nu este o zi lucrătoare, atunci plata facturii se va efectua în ultima 

zi lucrătoare înainte de data plăţii înscrisă pe factură.  

(5) Plata se consideră efectuată la data la care suma plătită figurează în contul Furnizorului, în cazul în care 

Clientul a selectat metoda de plată prin ordin de plată, transfer bancar, online banking, sau la data înregistrării 

plăţii la casieria Furnizorului, în cazul în care Clientul a selectat modalitatea de plată în numerar.  

(6) În cazul în care o sumă facturată de către Furnizor este contestată integral sau în parte de Client, acesta va 

înainta în scris o notificare Furnizorului cuprinzând obiecţiunile sale şi motivarea acestora, în termen de 2 (două) 

zile lucrătoare de la data transmiterii facturii de către Vânzator, şi va plăti suma rămasă necontestată până la 

data scadenţei. Netransmiterea de către Client a notificării privind obiecțiunile la factură, în termenul de 2 (două) 

zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia de către Furnizor, echivalează cu acceptarea acesteia în întregime. 

Eventualele obiecţiuni justificate ale Clientului privind valorile facturate prezentate în notificare se vor concilia 

între Părţi în termen de 2 (două) zile de la data formulării pretenţiilor de către Client. Pentru sumele contestate, 

dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de Client, acesta va plăti pe lângă 

suma datorată, o penalitate de întârziere calculată conform prezentului Contract. În cazul în care în urma 

contestaţiei s-a stabilit reducerea valorilor facturate, Clientului i se restituie eventualele sume şi penalităţi 

aferente, deja plătite, corespunzătoare reducerii respective. 

Art.14 (1) Intervalul de timp pentru transmiterea/preluarea indexului autocitit este între data de 22-25 a lunii 

pentru perioada lunii de facturare. 

(2) Autocitirea indexului se transmite de către Client prin următoarele mijloace: 

• în Portal Client (acces cu user şi parolă) 

• la numărul de telefon : 0759 99 03 09 

• pe adresa de e-mail: acasa@entera.ro 

Art.15 Pentru perioadele de facturare în care nu se citeşte indexul contorului, dacă Clientul nu transmite indexul 

autocitit în intervalul de timp comunicat prin intermediul celei mai recente facturi, facturarea se face : 

- pe baza cantităţilor corespunzătoare de energie electrică din Convenţia de consum anexată Contractului; 

- pe baza istoricului de consum, în cazul în care nu a fost încheiată Convenţia de consum 

7.     Confidențialitate 
 
Art. 16 Obligaţiile Părţilor cu privire la păstrarea confidenţialităţii datelor se găsesc în Condiţiile Generale la 

Contract. 

 
8. Litigii 
 
Art.17 Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în Contract, părtile răspund 

conform legii şi prevederilor contractuale. 

http://www.entera.ro/
mailto:acasa@entera.ro


 

 

Art.18 Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea Contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale 

amiabilă sau prin intermediul comisiei de soluţionare a disputelor numită prin decizia preşedintelui ANRE, vor fi 

prezentate spre soluţionare instanţei judecătoreşti aflate în zona sediului Furnizorului. 

9. Cesiunea Contractului 
 
Art.19 (1) Furnizorul poate cesiona contractul prezent unei terţe părţi. 
(2) Acordul Clientului pentru cesionarea Contractului în condiţiile prevăzute la alin. (1) se consideră dat implicit, 
la semnarea Contractului. 

 

10. Forța Majoră 
 
Art. 20 Informaţii privind cazul de Forţă Majoră se găsesc în Condiţiile Generale la Contract. 
 
11. Clauze specifice 
 
 
Art. 21 (1) Prin semnarea Contractului, părtile acceptă ca în toate raporturile contractuale să respecte Condiţiile 
generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali şi Condiţiile generale de prestare a serviciului de 
distribuţie a energiei electrice, care completează prevederile Contractului. Acestea sunt publicate pe site-ul 
Furnizorului si la solicitarea Clientului, transmisă telefonic sau prin e-mail la adresa acasa@entera.ro , vor fi puse 
la dispoziţia acestuia prin e-mail. 
(2) Furnizorul se obligă să informeze Clientul asupra oricăror modificări şi/sau completări ale documentelor 

prevăzute la alin. (1), prin afişarea pe site-ul propriu şi prin punerea la dispoziţia Clientului, la solicitare, a formei 

actualizate a acestora. 

12.  Alte Clauze 
 
Art. 22 Prin semnarea Contractului, Clientul declară pe proprie răspundere că în spaţiul ce face obiectul 
prezentului Contract se desfăşoară numai activităţi casnice. 

Art. 23  Dacă la data încheierii Contractului nu există un alt contract de furnizare energie electrică încheiat pentru 

locul/locurile de consum prevăzute la art. 1, părţile contractante convin ca intrarea în vigoare a Contractului să 

aibă loc numai după şi condiţionat de emiterea Avizului tehnic de racordare/Certificatului de racordare, 

finalizarea contractului de racordare/reţea şi emiterea celorlalte documente necesare şi obligatorii pentru 

derularea Contractului. 

Art. 24 Convenţia de consum, Avizul tehnic de racordare/Certificatul de racordare, anexele la contractul de reţea 

încheiat de Furnizor cu operatorul reţelei electrice unde sunt racordate locurile de consum care fac obiectul 

Contractului, precum şi orice alte anexe agreate de părţi care nu contravin prevederilor reglementărilor în 

vigoare, fac parte integrantă din Contract. 

Art. 25 Contractul se poate completa cu prevederi specifice, conform înţelegerii părţilor, cu condiţia ca acestea 

să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru în vigoare. 

Art. 26 (1) Furnizorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR) în conformitate cu clauzele prevăzute în Anexa nr. 1 
„Condiţii Generale la Contractul de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici nr. CGEE 1”. 
(2) Prin semnarea prezentului Contract, declar că am citit, înţeleg şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 
Art. 27 Contractul a fost încheiat prin mijloace de comunicare la distanţă la data de _________ 

 

mailto:office@novapg.ro


 

 

 

 

Semnături           

Furnizor, Client, 

SC ENERGY TECH ENTERA SRL 

Director General  

Răzvan Constantin Neamțu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa la CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 

PENTRU CLIENŢI CASNICI Nr. .... 

  

1. Locurile de consum:  

 

2. Prețul de Contract 
Art. 1. Prețul de Contract („Pc”) reprezintă valoarea în Lei a 1 (unu) MWh energie electrică, la punctul de 

delimitare patrimonială al locului de consum aparținând Consumatorului cu Operatorul de distribuţie zonal, aflat 

la joasă tensiune (exclusiv certificate verzi, contribuție pentru cogenerare de înaltă eficiență, acciza și TVA). 

 

1. Prețul de Contract (Pc), pentru locurile de consum aflate la nivelul de ____________ este ____________ 
lei/MWh. 

 

Componența Prețurilor de Contract este următoarea: 

 

Componenta Lei/ MWh 

Preț energie electrică activă     285,00 lei/MWh 
Tarif serviciu de transport(componenta de injecție tg) 1,30 lei/MWh 
Tarif serviciu de transport (componenta de extragere tl)    19,22 lei/MWh 
Tarif serviciu sistem  11,96 lei/MWh 
Tarif distribuție Joasă Tensiune _______ lei/MWh 

 

Nu sunt incluse şi vor fi percepute în plus față de Pc, prin evidențierea separată în cadrul facturii, următoarele: 

a) Valoarea estimată a certificatelor verzi (aceasta se calculează lunar, după încheierea Lunii Contractuale, în 
funcție de prețul certificatelor verzi achiziționate de către Furnizor pentru consumul de energie electrică din 
luna respectivă și cota de achiziție a certificatelor verzi estimată de ANRE în vigoare). La data încheierii 
prezentului Contract, conform cotei de achiziție a certificatelor verzi în vigoare estimată de ANRE pentru 
anul 2020 și prețului minim reglementat al certificatelor verzi în vigoare, rezultă o valoare estimată a 
certificatelor verzi de 64,07 Lei/MWh. 

b) Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență (la data încheierii prezentului Contract este 17,12 
lei/MWh).  

c) Acciza (la data încheierii prezentului Contract valoarea accizei este 5,23 lei/MWh și este valabilă pentru anul 
2020). 

d) TVA (la data încheierii prezentului Contract valoarea TVA este 19%). 

2. Componenta negociată a preţului de contract este fixă pentru o perioadă de 24 de luni de la data semnării 
contractului. 

3. Certificatele verzi  

a) Valoarea certificatelor verzi este estimată. După apariția Ordinului ANRE, care stabilește cota finală a 
certificatelor verzi aferente anului 2020, respectiv 2021, se va face regularizarea printr-o factură separată, 
urmând ca în baza acestei facturi Consumatorul să plătească diferența sau să primească suma achitată în 
plus.  

b) În conformitate cu reglementările ANRE, la data intrării în vigoare a  prezentului Contract facturarea 
certificatelor verzi se efectuează astfel: 



 

 

- lunar: la valoarea estimată evidențiată separat în cadrul facturilor de energie electrică și calculată ca 
produs între valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate (CV/MWh) estimate de către 
ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi prețul certificatelor verzi achiziționate de către 
Furnizor pentru consumul de energie electrică din luna respectivă -, şi  

- anual: factura de regularizare finală conform Ordinului ANRE care va stabili cota obligatorie finală a 
certificatelor verzi aferente anului calendaristic din cadrul perioadei contractuale, urmând ca factura să 
fie achitată de Client în termen de 10 (zece) Zile Lucrătoare de la data primirii acesteia.  

4. (Clientul va efectua plata aferentă consumului de energie electrică corespunzător fiecărei Luni Contractuale 
- astfel cum rezulta din citirea efectuata de Operatorul de Distribuție/delegatul furnizorului. Prevederile 
contractuale privind autocitirea se aplica numai după notificarea transmisa de furnizor. 

5. Energia reactivă, calculată conform reglementarilor în vigoare, nu este inclusă în Prețul de Contract şi va fi 
facturată conform valorii acesteia din factura emisa de Operatorul de distribuţie conform reglementarilor 
ANRE in vigoare. 

6. Grafic estimat de livrări: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: În situaţia în care contractul se prelungeşte automat, iar consumatorul nu notifică alte cantităţi  
consumate lunar se consideră acceptate aceleaşi cantităţi şi pentru anii următori. 

 

Semnături           

Furnizor, Client, 

SC ENERGY TECH ENTERA SRL 

Director General  

Răzvan Constantin Neamțu 

 

 

Luna de consum Cantitate (MWh) 

Ianuarie  
Februarie  

Martie  
Aprilie  

Mai  
Iunie  
Iulie  

August  
Septembrie  
Octombrie  
Noiembrie  
Decembrie  

Total  


