CONTRACT
de furnizare a energiei electrice
pentru locurile de consum alimentate din reţeaua de contact feroviară
1.PĂRŢILE CONTRACTANTE

Între
S.C. ”ELECTRIFICARE C.F.R.” S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1,
telefon 021/319.25.12 şi fax 021/311.98.38, având Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.)
RO16828396,înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului - Municipiul Bucuresti sub numarul
J40/16205/2004, cont de virament nr. RO66BFER120000018778RO02 deschis la BANCA
COMERCIALA FEROVIARA Sucursala Bucuresti, titular al licenţei ANRE de furnizare nr. 767
/21.12.2006, prelungită prin licenţa de furnizare nr. 1966/ 09.11.2016, cod EIC 30XROELECTRCFRW, reprezentată legal prin Ștefan – Răzvan RĂDULESCU, Director General şi Elian STANCU,
Director Economic, având calitatea de Furnizor pe de o parte
Şi
......................................................................cu sediul în ..............................................................................,
înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J..............................., având Cod Unic de Înregistrare
Fiscală (C.I.F) ........................... , cod IBAN nr. ........................................................................, deschis
la ......................................................., reprezentată prin ...................................- Director General şi
........................................- Director Economic, în calitate de CONSUMATOR denumită în continuare
CONSUMATOR, pe de altă parte

2. TERMINOLOGIE
Art. 1. Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Anexa nr. 1 la prezentul contract.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. (1) Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei electrice de 25 kV prin reţeaua de
contact feroviară către locurile de consum aparţinând consumatorului, locuri menţionate în Anexa nr. 2
la prezentul contract.
(2) Lista locurilor de consum mobile reprezentate din unităţi de tracţiune electrică cu drept de utilizare
pe infrastructura feroviară publică se comunică de către consumator la încheierea contractului şi se
actualizează ori de câte ori locomotivele se introduc sau se retrag definitiv de pe reţeaua de contact
feroviară românească.
(3) Lista locurilor de consum fixe reprezentate de unităţi tehnologice feroviare se actualizează ori de
câte ori este necesar, cu acordul ambelor părţi, în condiţiile stabilite de prezentul contract.
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4. CONDIŢII DE DERULARE A CONTRACTULUI
Art. 3. (1) Cantitatea de energie electrică tranzacţionată conform prezentului contract reprezintă
cantitatea comunicată între Părţi până la data de 15 a fiecărei luni astfel: consumatorul notifică
furnizorului cantitatea de energie electrică contractată pentru luna următoare de consum, furnizorul
asumându-şi obligaţia de a o livra în reţeaua de contact feroviară şi a o vinde consumatorului,
consumatorul asumându-şi obligaţia de a o extrage din reţeaua de contact feroviară şi a o cumpăra la
preţul contractului. Consumul estimativ de energie electrică pentru anul 2019 va fi de .................. MWh.
(2) Pe durata lunii de consum, consumatorul poate notifica furnizorului depăşirea cantităţii contractate
cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data depăşirii efective.
(3) Notificările de depăşire efectuate în cursul unei luni nu vor modifica cu mai mult de 15% în plus
cantitatea contractată iniţial pentru luna respectivă.
(4) În cazul în care între cantitatea de energie contractată lunar de către consumator şi cea efectiv
cumpărată se înregistrează diferenţe mai mari de 15% de cel puţin două ori în ultimile 12 luni de livrare,
cantitatea de energie electrică contractată luată în calcul de către furnizor va fi media cumpărărilor
realizate de către consumator în ultimile 1 – 3 luni de consum încheiat.
(5) În cazul necomunicării în termen, a necesarului de energie lunar, cantitatea de energie electrică
contractată luată în calcul de către furnizor este media cumpărărilor realizate de către Consumator în
ultimile 1 – 3 luni de consum încheiat.
Art. 4. Nici una din prevederile acestui contract, referitoare la obligaţiile Furnizorului de a vinde
cantităţile contractate la preţul de contract, nu exonerează Furnizorul de obligaţia de a respecta strict
dispoziţiile Operatorului de Transport şi de Sistem şi ale Operatorului Reţelei de contact feroviare, date
în conformitate cu prevederile în vigoare.
Art. 5. Nici una din prevederile acestui contract referitoare la obligaţiile Consumatorului de a cumpăra
cantităţile contractate la preţul de contract, nu exonerează Consumatorul de obligaţia de a respecta strict
dispoziţiile Operatorului de Transport şi de Sistem şi ale Operatorului Reţelei de contact feroviare, date
în conformitate cu prevederile în vigoare.
Art. 6. Determinarea cantităţilor de energie electrică livrate şi tranzacţionate lunar se face în
conformitate prevederile ”Codului de măsurare a energiei electrice”, a reglementărilor specifice şi a
Anexei nr. 4 la prezentul contract.
Art. 7. Sistarea temporară a furnizării de energie electrică se poate efectua, la solicitarea în scris a
consumatorului, fără rezilierea contractului, după un termen de 20 de zile de la data solicitării, pentru o
perioadă de cel puţin o lună şi de cel mult 6 luni într-un an.

5. PERIOADA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI
Art. 8. (1) Perioada de valabilitate a prezentului contract începe la data de 01.01.2019 (Data de intrare în
vigoare) şi încetează la data de 31.12.2019 (Data de Expirare).
(2) Data Efectivă de intrare în vigoare a contractului este data de începere a livrărilor de energie
electrică, cu condiţia îndeplinirii în termen de către Furnizor şi Consumator a obligaţiilor premergătoare
prevăzute în contract.
(3) La expirarea perioadei de valabilitate, Părţile vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile prezentului
Contract pentru punerea în executare a drepturilor şi obligaţiilor Părţilor legate de decontarea
contravalorii energiei deja consumate, aşa cum iau naştere din prezentul Contract înainte de sfârşitul
Perioadei de Valabilitate.

6. OBLIGAŢII ŞI DREPTURI
Art. 9. (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze, pe toată durata contractului,
toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest contract,
conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.
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(2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, cu restricţiile de
confidenţialitate precizate la Art. 14, la toate informaţiile, documentaţiile sau datele necesare pentru
buna derulare a contractului.
(3) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie fermă, legală, opozabilă
în justiţie în termenii acestuia.
(4) Pe parcursul derulării contractului părțile sunt obligate să obțină / mențină / actualizeze /
autorizațiile / atestatele / certificările necesare derulării în bune condițiuni a contractului și a respectării
tuturor obligațiilor termenilor contractuali.
Art. 10. Furnizorul are următoarele obligaţii:
a)
să deţină licenţă de furnizare a energiei electrice pe durata aplicării contractului şi sa respecte
condiţiile acesteia;
b)
să asigure livrarea către Consumator a energiei contractate în termenii prezentului contract;
c)
să asigure în punctele de delimitare continuitatea în alimentare şi parametrii de calitate ai
energiei electrice cu abaterile prevăzute de reglementările în vigoare în conformitate cu prevederile
contractul de acces la infrastructura feroviară încheiat între consumator şi gestionarul infrastructurii
feroviare;
d)
să stabilească cantităţile de energie tranzacţionate şi facturate potrivit prevederilor prezentului
contract;
e)
să accepte sistarea temporară a furnizării pentru locurile de consum propuse de către
consumator. Decontarea eventualelor cheltuieli făcute în acest scop se face pe bază de comandă a
consumatorului şi deviz de prestaţie întocmit de către furnizor;
f)
să iniţieze modificarea şi completarea prin acte adiţionale a contractului de furnizare a energiei
electrice sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi, atunci când consideră necesară
detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi, și care nu au putut fi identificate la incheierea
contractului;
g)
să asigure şi permită accesul delegatului consumatorului la grupurile de măsurare a energiei
electrice atunci când acestea sunt montate în instalaţia gestionarul infrastructurii feroviare;
h)
să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de consumator şi să răspundă în
termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia legate de activitatea de furnizare;
i)
să factureze consumatorului contravaloarea energiei electrică potrivit Anexei nr. 6 din contract la
preţul de livrare;
j)
să returneze Consumatorului garanţia de plată în termen de 5 zile lucrătoare din momentul
achitării tuturor datoriilor financiare pentru energia consumată şi penalităţile datorate după încetarea
contractului, să plătescă despăgubirile prevăzute de contract în cazul nereturnării garanţiilor de plată;
k)
să plătească consumatorului, în caz de denunţare unilaterală de către Furnizor sau reziliere din
vina Furnizorului penalităţile şi despăgubirile prevăzute în contract.
Art. 11. (1) Furnizorul are următoarele drepturi:
a) să factureze Consumatorului energia electrică la preţul stabilit potrivit Anexei nr. 5 din contract
impreună cu tarifele aplicate consumului potrivit reglementărilor în vigoare şi să încaseze
contravaloarea acestora, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 6;
b) să factureze consumatorului penalităţile calculate pentru întârzierile la plată conform Anexei nr. 8
din contract şi a reglementărilor în vigoare şi să încaseze contravaloarea acestora;
c)
să solicite constituirea şi să execute garanţia ca urmare a neplăţii facturilor de energie sau de
penalităţi de întârziere la plată potrivit Anexei nr. 7 la contract;
d)
să întrerupă furnizarea energiei electrice în condiţiile nerespectării de către Consumator a
clauzelor contractuale, a neplăţii contravalorii energiei electrice şi penalităţilor, a nereîntregirii
garanţiilor de plată la valorile stabilite de către furnizor;
e)
să aibă acces necondiţionat la grupurile de măsură montate pe unităţile de tracţiune electrică
aparţinând consumatorului şi, după caz, la sistemul de telegestiune al acestuia, să primească în termenul
prevăzut în contract fişierele de consum;
f)
să aibă acces în instalaţiile consumatorului, pentru verificarea funcţionării grupurilor de măsurare.
Accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al consumatorului;
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să constate prin personalul propriu, dacă este cazul, consumul fraudulos de energie electrică în
instalaţiile consumatorului, să aplice măsurile de sancţionare pentru aceste situaţii în conformitate cu
reglementările în vigoare;
h)
în cazul constatării consumului fraudulos de energie electrică, să pretindă consumatorului, şi să
primească de la acesta contravaloarea energiei electrice recalculată pentru o perioadă de 6 luni conform
prevederilor „Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori” în cazul locurilor de
consum fixe, respectiv pe baza consumului mediu pe ultima lună calculată realizat de către o unitate de
tracţiune electrică aparţinând consumatorului pentru fiecare unitate de tracţiune electrică care a
consumat energie electrică în mod fraudulos;
i)
să solicite consumatorului beneficiarilor rău platnici constituirea unor garanţii financiare sau, după
caz plata anticipată a energiei electrice consumate potrivit prevederilor contractului.
g)

Art. 12. Consumatorul are următoarele obligaţii:
a)
să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii
contractului și care nu au fost identificate la încheierea contractului;
b)
să întocmească şi să pună la dispoziţie furnizorului prognozele consumului de energie electrică
de tracţiune în vederea realizării curbelor de consum zilnice şi lunare planificate;
c)
să accepte energia electrică şi să achite contravaloarea acesteia cât şi penalităţile datorate pentru
întârzierile la plată calculate potrivit prevederilor contractuale;
d)
să constituie garanţia de plată solicitată de către furnizor potrivit prevederilor art. 1 din Anexa
nr. 7 la prezentul contract, să transmită furnizorului documentele originale ale garanţiei şi să plătească
despăgubirea pentru nedepunerea garanţiilor solicitate de către furnizor;
e)
să nu rupă sigiliile grupurilor de măsură sau să modifice schema de montaj a acestora, fără
aprobarea prealabilă scrisă a reprezentantului autorizat al furnizorului;
f)
să transmită furnizorului până la data de 10 a lunii următoare celei de consum, situaţia
consumului de energie electrică potrivit prevederilor contractului;
g)
să asigure necondiţionat furnizorului posibilitatea verificării datelor de consum înregistrate de
contoarele consumatorului şi transmise;
h)
Să plătească Furnizorului în caz de denunţare unilaterală de către Consumator sau reziliere din
vina consumatorului, penalităţile şi despăgubirile prevăzute în contract pentru aceste situaţii.
Art. 13. Consumatorul are următoarele drepturi:
a)
să primească cantitatea de energie contractată şi să o consume din reţeaua de contact feroviară în
conformitate cu prevederile prezentului contract;
b)
să solicite furnizorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor acestuia
sau sa iniţieze acte adiţionale la contract, atunci când apar elemente noi sau când considera necesară
detalierea ori completarea unor clauze contractuale și care nu au fost identificate la încheierea
contractului;
c)
Să solicite furnizorului punerea la dispozitie a situaţiei cu consumurile de energie şi defalcarea
costurilor.

7. CONFIDENŢIALITATE
Art. 14. (1) Fiecare parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentaţiilor,
datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să nu le
dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):
- informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;
- informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;
- informaţiile care trebuie transmise în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul
contractului.

4

8. CESIUNEA CONTRACTULUI
Art. 15. (1) Părţile pot cesiona doar creanţele născute din acest contract, obligaţiile născute rămânând
sarcina părţilor contractante astfel cum au fost stipulate şi asumate la data semnării contractului.

9. ÎNTRERUPEREA LIVRĂRII DE ENERGIE ELECTRICĂ
Art. 16. Întreruperea livrării de energie electrică se realizează prin:
- debranşarea racordului în cazul locurilor de consum fixe;
- limitarea accesului unităţilor de tracţiune electrică aparţinând consumatorului la reţeaua de
contact feroviară potrivit prevederilor Convenţiei tripartite de acces prevăzute în Anexa nr. 3 a
contractului.
Art. 17. (1) Furnizorul poate întrerupe alimentarea energiei electrice către consumator cu un preaviz de
5 zile lucrătoare, în următoarele cazuri:
a) neachitarea la termenul prevăzut în contract a facturilor pentru contravaloarea energiei electrice
consumate sau a facturilor pentru penalitățile calculate în cazul întârzierile la plată. În cazul plăţilor
parţiale, în notă explicativă transmisă, consumatorul va comunica furnizorului locurile de consum
pentru care nu se achită factura. Necomunicarea acestor date dau dreptul furnizorului la deconectarea
parţială a locurilor de consum după criterii stabilite de acesta, în situaţia în care ulterior se ajunge la
aplicarea acestei măsuri;
b) împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al furnizorului de a avea acces la grupurile de
măsură şi la echipamentele legate de acestea în cazul în care acestea aparţin consumatorului;
c) netransmiterea de către consumator a tuturor datelor justificative de consum de energie electrică la
termenele stabilite prin prezentul contract sau împiedicarea reprezentantului furnizorului în a culege
datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situaţii care conduc la
înregistrarea eronată a consumului de energie electrică;
d) consumatorul nu actualizează cuantumul garanţiilor de plată la termenul stabilit prin notificare de
către furnizor.
(2) Furnizorul întrerupe alimentarea energiei electrice către consumator fără preaviz, în următoarele
situaţii:
a) în caz de consum fraudulos dovedit de energie electrică, inclusiv utilizarea unei unităţi de tracţiune
electrică nedeclarate de către consumator potrivit prevederilor contractului;
b) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă, inclusiv pentru
evitarea periclitării vieţii sau sănătăţii oamenilor şi prevenirea sau limitarea extinderii avariilor;
(3) Eventualele cheltuieli ale furnizorului pentru deconectarea şi reconectarea la reţea a consumatorului
vor fi suportate de consumator, cu excepţia cazurilor de la alin (1) lit.b) şi de la alin (2) lit b).
(4) Întreruperile de la alin. (2) lit. b) vor fi ulterior justificate consumatorului cu documente, la cererea
scrisă a acestuia depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.
(5) Reluarea alimentării cu energie electrică se realizează după achitarea tuturor obligaţiilor de plată
către furnizor (sume facturate pentru energie electrică, penalizări pentru întârzierea de plată şi
cheltuielilor furnizorului cu realizarea întreruperii şi reluării alimentării) şi numai după ce consumatorul
constituie sau, după caz, reîntregeşte garanţia de plată. Reluarea alimentării se realizează de către
furnizor potrivit prevederilor Convenţiei tripartite prevăzute în Anexa nr. 3 a contractului după primirea
solicitării consumatorului însoţită de documentele care atestă îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată
prevăzute în acest articol.
(6) În cazul în care reluarea alimentării nu este solicitată în scris de către consumator, contractul este
considerat denunţat unilateral de către consumator. Această prevedere nu este aplicabilă în cazul în care
a intervenit rezilierea de drept a Contractului.
(7) În cazul în care în termen de 1 an de la data întreruperii furnizării energiei electrice consumatorul nu
efectuează plata integrală a tuturor datoriilor financiare pe care le are către furnizor, acesta poate să
demonteze instalaţia de racordare a locului de consum fix. Consumatorul căruia i s-a desfiinţat instalaţia
de racordare va parcurge toţi paşii necesari racordării ca un nou utilizator.
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10. ÎNCETAREA, REZILIEREA ŞI DENUNŢAREA CONTRACTULUI
Art. 18. (1) Contractul încetează de drept în următoarele cazuri:
a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin prelungirea acestuia;
b) când în derularea contractului intervine o cauză de forţă majoră constatată şi invocată în
condiţiile legii;
c) pe baza acordului părţilor potrivit prevederilor contractului;
d) prin denunţare unilaterală potrivit prevederilor contractului;
e) în orice alte situaţii prevăzute de lege.
(2) Părţile se angajează să-şi îndeplinească toate obligaţiile care au luat naştere pe perioada de derulare
a contractului până la încetarea acestuia.
Art. 19. Rezilierea prezentului contract intervine de drept fără intervenţia instanţei judecătoreşti în
următoarele cazuri:
a)
încălcarea cu rea credinţă a obligaţiilor asumate după ce partea vinovată a fost atenţionată
printr-o notificare despre aceste fapte şi nu a luat masuri de remediere într-un termen rezonabil;
b)
nerealizarea, modificarea în totalitate sau în parte a obiectului contractului de către una din
părţi;
c)
consumatorul a transmis / transformat parţial sau integral drepturile sau obligaţiile stabilite
prin prezentul contract în favoarea unei persoane juridice terţe fără acordul prealabil al
furnizorului;
d)
neplata integrală a facturilor de energie electrică, penalităţilor de întârziere la plată şi a
eventualelor cheltuieli determinate de întreruperea livrărilor de energie electrică potrivit
prezentului contract;
e)
neplată repetată, respectiv consumatorul ajunge de cel puţin două ori în ultimele 12 luni
calendaristice în situaţia de a fi deconectat pentru neplata facturilor prin emiterea documentelor
de întrerupere a alimentării, respectiv privind dreptul de acces la infrastructura feroviară
electrificată;
f)
consumatorul refuză încheierea unor acte adiţionale la contractul existent sau, după caz, a
unui nou contract în condiţiile modificării reglementărilor şi/sau circumstanţelor care au stat la
baza încheierii acestuia. Aceste prevederi nu se aplică în cazul semnării contractului cu
divergenţe pe durata etapelor de soluţionarea a acestora. Rezilierea contractului are loc dacă
părţile nu ajung la o înţelegere în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a noilor
reglementări;
g)
neexecutarea oricărei obligaţii conform prezentului contract (alta decât atunci când respectiva
obligaţie este stinsă în caz de forţă majoră), inclusiv neefectuarea unor plăţi, neconstituirea
garanţiei de plată de către consumator;
h)
consumatorul este declarat în stare de faliment, se dizolvă, devine incapabil sau nu reuşeşte
să-şi achite datoriile sau admite în scris încapacitatea de a-şi plăti datoriile la scadenţă, asupra
bunurilor sale se instituie sechestru sau altă măsură asiguratorie;
i)
garanţia de plată se dovedeşte a fi incorectă sau înşelătoare cu privire la aspecte semnificative
când a fost dată.
Art. 20. (1) Rezilierea prezentului contract se face din iniţiativa furnizorului în caz de consum fraudulos
de energie electrică;
(2) Prin consumul fraudulos prevăzut la alin. (1) se înţelege:
a) conectarea oricărui receptor sau a instalaţiei de utilizare înainte de grupul de măsurare stabilit prin
avizul tehnic de racordare;
b) orice intervenţie în instalaţia electrică ce afectează funcţionarea corectă a grupului de măsurare;
c) folosirea pe reţeaua de contact feroviare a unei locomotive despre utilizarea căreia nu a comunicat
furnizorului în termen de 30 de zile calendaristice;
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d) consumatorul pierde calitatea legală de consumator de energie electrică pe reţeaua de contact
feroviară pe baza căreia s-a încheiat prezentul contract;
e) consumatorul modifică datele de înregistrare ca persoană juridică pe baza căreia s-a încheiat
prezentul contract şi nu comunică această situaţie furnizorului în termen de 3 luni de la efectuarea
modificărilor;
f) utilizarea unităţilor de tracţiune electrică proprii sau aparţinând altor OTF în interes propriu, pe
infrastructura feroviară publică sau privată după aplicarea măsurilor de către administratorul
infrastructurii feroviare publică a măsurilor de interzicere a accesului unităţilor de tracţiune electrică
potrivit Anexei nr. 3 la contract.
(3) În cazurile de la alin. (2) lit. d) şi e) rezilierea se realizează cu emiterea de către furnizor a unui
preaviz de 5 zile lucrătoare.
(4) În cazul rezilierii contractului de furnizare, încheierea unui nou contract este condiţionată de plata de
către consumator a sumelor restante din vechiul contract.
Art. 21. (1) Dacă o cauză de reziliere cu privire la o parte a avut loc, cealaltă parte poate rezilia
contractul prin transmiterea unei notificări celeilalte părţi prin modalităţile de comunicare stabilite prin
contract.
(2) O notificare de reziliere va indica atât cauza de reziliere cât şi ziua la care contractul va fi considerat
reziliat. Data rezilierii nu poate fi anterioară datei la care se consideră că notificarea de reziliere a fost
primită conform contractului, dar nu mai mult de 15 zile de la acea dată. Cu efect de la data rezilierii,
toate aobligaţiile de plată şi de executare în conformitate cu prezentul contract vor fi înlocuite de
obligaţia de a plăti daune pentru neexecutare către cealaltă parte la valoarea calculată potrivit
contractului.
(3) La data ivirii unei cauze de reziliere prevăzute la Art. 19 lit. h), partea care reziliază trebuie să
trimită celeilalte părţi o notificare de stabilire a datei încetării contractului, fără a fi nevoie de intervenţia
instanţei de judecată.
Art. 22. (1) Denunţarea contractului se poate face unilateral de către oricare dintre părţi cu un preaviz
de 21 zile.
(2) Nerespectarea termenului de denunţare unilaterală a contractului determină dreptul părţii păgubite
de a primi o despăgubire egală cu contravaloarea energiei electrice necontractate până la expirarea
contractului calcúlată ca medie de consum realizat de către consumator în ultimile 3 luni de consum;
(3) Părţile acceptă în mod expres clauza denunţării unilaterale, clauză considerată neuzuală astfel cum
este prevăzută de art. 1203 din Codul Civil.
Art. 23. Încetarea, rezilierea şi denunţarea unilaterală a contractului nu va avea efecte asupra
obligaţiilor determinate de consumurile deja realizate.

11. LITIGII
Art. 24. (1) Orice divergenţe de natură tehnică, operaţională sau comercială între părţi care decurg din
interpretarea şi / sau executarea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă, prin tratative
directe, în termen de 15 zile calendaristice de la notificarea acestora de către una din părţi celeilalte.
(2) Soluţia amiabilă acceptată de către cele două părţi va fi consemnată într-un proces-verbal.
(3) Părţile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi/sau derularea prezentului contract care nu pot
fi soluţionate pe cale amiabilă să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente.

12. FORŢA MAJORĂ
Art. 25. (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau totală a
obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore.
(2) Circumstanţele de forţă majoră sunt cele care pot apărea pe perioada derulării prezentului contract
în urma producerii unor evenimente deosebite (calamităţi naturale, război, embargou şi altele
asemenea) care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod
rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor.
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(3) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părţi în termen de 3
zile lucrătoare de la apariţia acesteia împreună cu estimarea duratei după care aceasta îşi încetează
efectele şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
(4) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerant de răspundere
al acesteia, dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte părţi prin
faptul necomunicării.
(5) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
(6) Încetarea perioadei de forţă majoră se face prin emiterea de către partea care a emis notificarea
conform alin. (3) a unei noi notificări prin care se anunţă că este capabilă să îşi îndeplinească din nou
toate obligaţiile ce îi revin prin contract.
(7) În cazul în care situaţia de forţă majoră se prelungeşte pentru mai mult de 30 de zile consecutive sau
pentru mai mult de 60 zile adunate într-un an calendaristic, partea care a primit notificarea de forţă
majoră poate denunţa contractul fără preaviz şi fără plata penalităţilor.

13. MODIFICAREA CIRCUMSTANŢELOR
Art. 26. (1) În sensul prezentului contract, prin modificarea circumstanţelor se înţelege intrarea în
vigoare a unor reglementări legale noi, modificarea sau abrogarea celor existente ulterior datei
încheierii prezentului contract.
(2) Contractul se modifică şi/sau completează automat dacă printr-un act normativ nou se modifică /
completează clauze ale prezentului contract şi a anexelor acestuia sau ale contractelor prin care
furnizorul achiziţionează energia electrică, părţile având obligaţia actualizării contractului în condiţiile
şi termenele stabilite de actul normativ nou.
(3) Pe durata de valabilitate a contractului, oricare dintre părţi poate propune în scris celelaltei părţi
modificări ale clauzelor contractuale. Cealaltă parte este obligată să exprime un punct de vedere scris în
termen de maxim 15 zile de la data primirii solicitării.
(4) Prezentul contract poate fi modificat oricând cu acordul părţilor pe parcursul executării acestuia prin
acte adiţionale care fac parte integrantă din contract.

14. NOTIFICĂRI
Art. 27. (1) Părţile acceptă că orice notificare, punere în întârziere sau solicitare cerută sau autorizată
prin prezentul contract va fi transmisă în scris şi va fi considerată transmisă numai dacă este:
- predată personal părţii respective prin reprezentanţii acesteia sau,
- transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cerută de către partea în cauză sau,
- transmisă prin fax cu confirmare de transmitere sau,
- transmisă prin email către adresa sau persoanele de contact desemnate ai părţii respective.
(2) Persoanele de contact desemnate de fiecare parte sunt cele din Anexa nr. 9.
(3) Adresele de corespondenţă şi destinatarii acesteia pot fi schimbate oricând de oricare dintre părţi
prin notificare scrisă către cealaltă parte, notificarea producând efecte începând cu data primirii.
(4) Orice notificare, punere în întârziere sau solicitare va fi considerată primită de către destinatar:
- la momentul predării dacă este înmânată personal părţii respective;
- în termen de 3 zile calendaristice după transmiterea prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire;
- la data transmiterii faxului confirmată de protocolul de confirmare;
- la data transmiterii email-ului către adresa sau persoanele de contact desemnate.

15. DISPOZIŢII FINALE
Art. 28. (1) Prezentul contract şi toate obligaţiile care rezultă pentru părţi din derularea acestuia se
supun în totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.
(2) Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile
răspund conform prevederilor legale în vigoare.
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Art. 29. Anexele nr. 1 – 9 precum şi orice alte anexe şi acte adiţionale agreate prin semnare de părţi pe
durata valabilităţii, fac parte integrantă din prezentul contract.
Contractul s-a încheiat la data de .............................în 2 exemplare deopotrivă originale şi având
aceeaşi forţă de drept, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
FURNIZOR,

CONSUMATOR,

DIRECTOR GENERAL
Ștefan – Răzvan RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Gheorghe GĂBUROI

DIRECTOR ECONOMIC
Elian STANCU
DIRECTOR PROIECTE ŞI CONTRACTE
Mihai NIȚĂ

DIRECTOR EXPLOATARE
Gheorghe PĂTRU

ŞEF SERVICIU COMERCIAL-CONTRACTE
Constanța BUEA
ŞEF SERVICIU JURIDIC
Ionela GAE

VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

ŞEF SERVICIU FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ
Valentin BADEA - responsabil contract
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Anexa nr. 1 – DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
a. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;
b. A furniza energie electrică - a asigura alimentarea cu energie electrica a unor instalaţii în baza unei
înţelegeri contractuale;
c. Aviz de racordare - document scris care se emite de către furnizor asupra posibilităţilor şi
condiţiilor de alimentare cu energie electrică oferite de furnizor pentru satisfacerea cerinţelor
consumatorului precizate la solicitarea avizului;
d. Consumator de energie electrică – Persoană juridică care poate fi operator de transport feroviar
(prescurtat OTF), gestionar de infrastructură publică sau alt tip de consumator alimentat din reţeaua
de contact feroviară de 25 KV care cumpără energie electrică pentru consumul propriu sau pentru un
subconsumator racordat în instalaţiile sale;
e. Consumator final – persoană fizică sau juridică care consumă energie electrică în baza unui contract,
pentru instalaţiile electrice proprii de utilizare s au , în condiţii determinate, pentru unii subconsumatori
finali, prin conectarea la instalaţia de alimentare a furnizorului a unui sau mai multor locuri de
consum prin unul sau mai multe puncte de delimitare;
f. Contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între un
vânzător în calitate de furnizor de energie electrică şi un cumpărător în calitate de consumator de
energie electrică;
g. Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, imprevizibil şi de neînlăturat, care nu
se datorează greşelii sau vinii acestora, şi care impiedică în mod obiectiv şi fără nici o culpă din
partea furnizorului; De regulă evenimentul de forţă majoră are o origine exterioară provenind din
afara persoanei sau sferei de activitate a consumatorului sau furnizorului.
h. Furnizor - persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare care comercializează energie electrică
de tracţiune către consumator în baza unui contract de furnizare;
i. Grup de măsurare - ansamblu format din transformatoarele de mãsurare şi contorul de energie
electrica, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de mãsurare a energiei
electrice, inclusiv elementele de securizare. Amplasarea grupului de măsurare poate fi în locul de
delimitare patrimonială a instalaţiilor sau în alt punct din cadrul instalaţiilor consumatorului, situaţie în care
furnizorul are dreptul la facturarea pierderilor de energie electrică pe partea de instalaţie dintre punctul de
delimitare patrimonială şi punctul de amplasare a grupului de măsurare;
j. Instalaţie de racordare - instalaţia electrică prin care se face legătura dintre reţeaua furnizorului în
punctul de racordare şi instalaţia consumatorului în punctul de delimitare.
k. Instalaţie de utilizare - ansamblul instalaţiilor electrice aparţinând consumatorului, situat în aval de
punctul de delimitare patrimonială.
l. Loc de consum - amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale
subconsumatorilor săi, prin care se consuma energiea electrica furnizată prin una sau mai multe
instalaţii de alimentare. Consumatorul pot avea unul sau mai multe locuri de consum.
m. Loc de consum fix- locul de consum situat într-un amplasament fix raportat la reţeaua de contact feroviară.
n. Loc de consum mobil- locomotivă electrică conectată la reţeaua de contact feroviară prin intermediul unui
sistem pantograf şi care consumă energie electrică la tensiunea de 25kV.
o. Ore de vârf de sarcina ale S.E.N. - orele de dimineaţa şi de seara aprobate, care reprezintă vârfuri de
consum în Sistemul Energetic Naţional.
p. Preţul de livrare - preţul plătibil furnizorului de către consumator, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract. Acesta nu
include tarifele şi taxe aplicate pentru consumul de energie electrică prin diverse reglementări în
vigoare;
q. Punct de delimitare - locul în care instalaţiile consumatorului se racordează la instalaţiile furnizorului
şi în care acestea se delimitează ca proprietate.
r. Putere contractată - cea mai mare putere medie cu înregistrare orara sau pe 15 minute consecutive,
convenită prin contract, pe care consumatorul are dreptul sa o absoarbă în perioada de consum,
pentru fiecare loc de consum.
s. Putere la orele de vârf ale S.E.N. - cea mai mare putere medie cu durata de înregistrare orara sau pe
15 minute consecutive, convenită prin contract, pentru a fi absorbită de consumator la orele de vârf
ale Sistemului Energetic Naţional.
t. Putere medie - puterea rezultată din raportul dintre cantitatea de energie contractată într-o
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anumită perioada şi numărul orelor de funcţionare.
u. Putere minimă de avarie - puterea strict necesară consumatorului pentru menţinerea în funcţiune a
agregatelor care condiţionează securitatea instalaţiilor şi a personalului.
v. Putere minimă tehnologică - cea mai mica putere, în regim de limitări, necesară unui consumator
pentru menţinerea în funcţiune, în condiţii de siguranţă, numai a acelor echipamente şi instalaţii
impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producţie prin deteriorare.
w. Reglementări în vigoare – totalitatea legilor, hotărârilor, regulamentelor, ordinelor, instrucţiilor,
instrucţiunilor, deciziilor, dispoziţiilor şi reglementărilor specifice activităţii sau domeniului la
care se face referire şi care sunt în vigoare la data aplicării
x. Regim de limitare sau restricţie - situaţia în care este necesară reducerea la anumite limite a puterii
electrice absorbite de consumatori, cu asigurarea puterii minime tehnologice de cãtre furnizor,
pentru menţinerea în limite normale a parametrilor de funcţionare a sistemului energetic.
y. Sistem electroenergetic naţional - S.E.N. - ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate,
situate pe teritoriul tarii, prin care se realizează producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea
energiei electrice.
z. Sistem pauşal - modul de stabilire a consumului de energie electrica în funcţie de puterea instalata
şi de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice.
aa. Situaţie de avarie în S.E.N. - situaţia în care, ca urmare a avarierii unor instalaţii şi agregate
energetice sau a întreruperii intempestive a importului de energie electrica, nu se mai pot menţine
parametrii principali în limitele normale de funcţionare a S.E.N.
bb. Subconsumator - persoana fizica sau juridică ale cărei instalaţii electrice sunt racordate la
instalaţiile electrice ale unui consumator. Sunt consideraţi subconsumatori de energie electrica şi
cei care apar prin divizarea unui consumator iniţial în mai mulţi agenţi economici sau persoane
fizice. În acest caz devine consumator cel care deţine instalaţia electrica de alimentare, ceilalţi
fiind consideraţi subconsumatori.
cc. Taxa de racordare - suma pe care o plăteşte anticipat un consumator pentru executarea instalaţiei
de alimentare cu energie electrica şi pentru racordarea la reţeaua furnizorului.
dd. Zi financiară – orice zi în care băncile prin care operează părţile realizează operaţiuni
financiare;
ee. Sn – puterea aparentă nominală, măsurată în [VA] în Sistemul Internațional;
ff. Pi – puterea instalată, măsurată în [W] în Sistemul Internațional;
FURNIZOR,

CONSUMATOR,

DIRECTOR GENERAL
Ștefan – Răzvan RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Gheorghe GĂBUROI
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Anexa nr. 2 – LISTA LOCURILOR DE CONSUM
I. Lista locurilor de consum mobile

Producator locomotiva

Tip

Numar

Depoul Pn (kW)

2

3

4

5

6

II. Lista locurilor de consum fixe

Sucursala
Denumire
Regionala
de consum
C.F.
1

loc Instalatii
alimentate

2

3

Statia/
Distanta

Sn
trafo
(kVA)

Pi
(kW)

4

5

6

TOTAL
FURNIZOR,

CONSUMATOR,

DIRECTOR GENERAL
Ștefan – Răzvan RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Gheorghe GĂBUROI
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Anexa nr. 3 - CONVENŢIE PRIVIND DREPTUL DE ACCES LA INFRASTRUCTURA
FEROVIARĂ ELECTRIFICATĂ A UNITĂȚILOR DE TRACȚIUNE ELECTRICĂ

CONVENŢIE PRIVIND DREPTUL DE ACCES AL UNITĂŢILOR DE
TRACŢIUNE ELECTRICĂ LA INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ
ELECTRIFICATĂ
CFR Nr. ................... din data ........................
ELECTRIFICARE Nr. ................... din data ........................
OTF Nr. ................... din data ........................

1. Încheiată între:
a) furnizorul de energie electrică S.C. Electrificare CFR S.A., cu sediul în București, adresa Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, codul fiscal RO 16828396, înscris la registrul comerţului la nr.
J40/16205/2004, reprezentat legal prin Ștefan-Răzvan RĂDULESCU, având funcţia de Director
General, denumită în continuare ELECTRIFICARE.;
b) administratorul infrastructurii feroviare publice C.N.C.F. ”CFR” S.A., cu sediul în București,
adresa B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, cod fiscal RO 1105429, înscris la registrul comerţului la
nr. J40/9774/1998 reprezentat legal prin Ion GAVRILĂ, având funcţia de Director General, denumită
în continuare CFR.;
c) operator de transport feroviar ..................................................................................................,
cu sediul în ..........................................................................................codul fiscal RO ..............................,
înscris la registrul comerţului la nr. J.............................., reprezentat legal prin
................................................, având funcţia de Director General denumită în continuare OTF.
2. Prezenta convenţie se încheie pentru toate unităţile de tracţiune electrică aparţinând sau aflate
în utilizarea operatorului de transport feroviar. Prin unitate cu tracţiune electrică se înţelege orice
locomotivă, automotor sau ramă electrică aşa cum acestea sunt menţionate în Regulamentul de
Exploatare Tehnică Feroviară nr. 002 aprobat prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1186 din 29.08.2001.
3. Convenţia este anexă la:
- Contract de furnizare energie electrică nr. .................... din data ....................., încheiat de
clientul final cu furnizorul prevăzut la pct. 1 lit. a);
4. Conţinutul Convenţiei
Art. 1. - (1) OTF care are încheiat contract de acces pe infrastructura feroviară administrată de
CFR are drept de acces cu unităţile de tracţiune electrică la infrastructura feroviară electrificată după
încheierea de către acesta a contractului de furnizare a energiei electrice de tracţiune cu
ELECTRIFICARE.
(2) CFR permite accesul unităţilor cu tracţiune electrică ale OTF la infrastructura feroviară
electrificată dacă este notificat de către ELECTRIFICARE că OTF a încheiat un contract de furnizare a
energiei electrice de tracţiune cu ELECTRIFICARE.
(3) OTF acceptă şi este de acord că are drept de acces cu unităţile de tracţiune electrică la
infrastructura feroviară electrificată administrată de CFR numai după încheierea contractului de
furnizare a energiei electrice de tracţiune cu ELECTRIFICARE.
Art. 2. - (1) În prima zi lucrătoare după data încheierii contractului de furnizare a energiei
electrice de tracţiune, ELECTRIFICARE are obligaţia să comunice către CFR numărul contractului de
furnizare a energiei electrice de tracţiune, perioada de valabilitate a acestuia, beneficiarul OTF, precum
şi posibilitatea ca OTF să utilizeze unităţi cu tracţiune electrică pe infrastructura feroviară electrificată
administrată de CFR.
(2) În baza notificării scrise transmise de către ELECTRIFICARE, cel mai târziu în ziua
următoare celei în care a primit documentul, CFR va permite accesul unităţilor cu tracţiune electrică ale
OTF pe infrastructura feroviară electrificată.
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Art. 3. - (1) În cazul în care OTF nu respectă cel puţin o clauză a contractului de furnizare
pentru care acest contract prevede dreptul ELECTRIFICARE de a solicita CFR întreruperea alimentării
cu energie electrică prin retragerea dreptului de acces a unităţilor de tracţiune electrică aparţinând OTF
la infrastructura feroviară electrificată, denumită în continuare neconformitate, se procedează după cum
urmează:
a) ELECTRIFICARE transmite OTF un preaviz de deconectare cu cel puţin 5 zile lucrătoare
înainte de termenul de declanşare a procedurii de retragere a dreptului de acces a unităţilor de tracţiune
electrică la infrastructura feroviară electrificată, iar OTF are obligaţia să remedieze neconformitatea
până la termenul de respectiv;
b) în situaţia în care după 4 zile lucrătoare de la expirarea termenului de declanşare a procedurii
de retragere a dreptului de acces a unităţilor de tracţiune electrică la infrastructura feroviară electrificată,
OTF nu a remediat neconformitatea, ELECTRIFICARE transmite CFR şi OTF notificarea de retragere
a dreptului de acces al unităţilor cu tracţiune electrică aparţinând OTF.
c) în situaţia în care, după primirea notificării de retragere a dreptului de acces al unităţilor de
tracţiune electrică emisă conform dispoziţiilor de la lit. b) până la data retragerii efective a dreptului de
acces ELECTRIFICARE nu notifică CFR remedierea neconformităţii de către OTF, CFR interzice
dreptul de acces al unităţilor cu tracţiune electrică aparţinând OTF notificat la infrastructura feroviară
electrificată şi comunică ELECTRIFICARE data la care s-a aplicat interzicerea;
d) în situaţia în care OTF a remediat neconformitatea după transmiterea notificării de interzicere
prevăzute la lit. b), ELECTRIFICARE este obligat să transmită aceasta CFR şi OTF printr-o notificare
de reluare a accesului unităţilor cu tracţiune electrică la infrastructura feroviară electrificată, cel mai
târziu în ziua lucrătoare următoare zilei în care ia cunoştinţă de rezolvarea acesteia;
e) dacă până la data primirii de la ELECTRIFICARE a notificării prevăzute la lit. d),
interzicerea accesului unităţilor de tracţiune electrică aparţinând OTF nu a fost încă efectuată de către
CFR, solicitarea de interzicere nu se va aplica;
f) după confirmarea remedierii neconformităţii de către OTF, conform dispoziţiilor de la lit. d),
în urma primirii notificării de la ELECTRIFICARE, cel mai târziu în ziua următoare celei în care a
primit documentul CFR va permite reluarea dreptului de acces pe infrastructura feroviară publică
aunităţilor de tracţiune electrică aparţinând OTF şi notifică ELECTRIFICARE data punerii în practică.
(2) Notificarea de înterzicere a dreptului de acces al unităţilor de tracţiune electrică transmisă de
către ELECTRIFICARE către CFR şi OTF potrivit alin. (1) lit. b) conţine cel puţin următoarele
informaţii;
a) datele de identificare ale OTF;
b) clauza din contractul de furnizare care nu a fost respectată de către OTF, pentru care urmează
să fie întreruptă alimentarea;
c) data de aplicare a măsurilor de interzicere a dreptului de acces al unităţilor de tracţiune
electrică aparţinând OTF care nu poate fi mai mică de 5 zile lucrătoare.
(3) Notificarea de reluare a dreptului de acces al unităţilor de tracţiune electrică transmisă de
către ELECTRIFICARE către CFR şi OTF potrivit alin. (1) lit. d) conţine cel puţin următoarele
informaţii;
a) datele de identificare ale OTF;
b) data la care OTF a remediat neconformitatea;
c) solicitarea de reluare a dreptului de acces al unităţilor de tracţiune electrică aparţinând OTF la
infrastructura feroviară electrică.
Art. 4. – (1) Responsabilitatea pentru daunele cauzate de întreruperea alimentării cu energie
electrică în temeiul art. 1 îi revine OTF, dacă solicitarea ELECTRIFICARE a respectat clauzele
contractului de furnizare;
(2) ELECTRIFICARE este responsabilă pentru corectitudinea notificărilor de retragere şi reluare a
dreptului de acces al OTF, precum şi pentru eventualele consecinţe care decurg din aceasta dacă acesta
a solicitat în mod nejustificat întreruperea furnizării de energie electrică.
Art. 5. – (1) În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresele prevăzută în prezenta convenţie.
(2) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentei convenţii, trebuie să fie transmisă
în scris.
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(3) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
(4) În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe confirmarea de
primire.
(5) Comunicările între părţi se pot face şi prin înregistrare la sediul celeilalte părţi, prin telefon, fax sau
e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
(6) Dacă notificarea se transmite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare
după cea în care a fost expediată.
(7) Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
Art. 6. Prezentei convenţii îi sunt aplicabile dispoziţiile legii române.
Art. 7. (1) Orice eventuale divergenţe survenite între părţi, vor fi soluţionate, pe cât posibil pe
cale amiabilă.
(2) Părţile sunt în drept ca înainte de declanşarea oricărei proceduri de soluţionare a
divergenţelor ivite să formuleze notificări cu privire la nerespectarea prevederilor prezentei convenţii.
(3) Soluţia amiabilă acceptată expres şi în scris de către părţi va fi consemnată într-un înscris,
parte integrantă din prezenta convenţie.
(4) Dacă una dintre părţi nu se prezintă în termen de 5 zile de la data menţionată în solicitarea
de soluţionare pe cale amiabilă, se consideră că recunoaşte tacit punctul de vedere al celeilalte/celorlalte
părţi comunicat prin convocare la şedinţa referitoare la soluţionarea pe cale amiabilă.
(5) Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, orice litigiu decurgând din sau în
legătură cu această convenţie, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori încetarea ei, este de
competenta instanţelor judecătoreşti de drept comun din Bucureşti.
Art. 8. – Cauzele exoneratoare de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau totală a
obligaţiilor ce decurg din prezenta convenţie în situaţii de forţă majoră sunt cele prevăzute de art. 1.351
din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 9. Prezenta convenţie este valabilă începând cu data semnării de către toate părţile
semnatare.
Art. 10. – Prezenta convenţie este anexă la contractul de furnizare a energiei electrice, constituie
parte integrantă a acestuia, intră în vigoare la data semnării şi încetează de drept fără intervenţia
instanţei judecătoreşti odată cu încetarea contractului prevăzut la pct. 3 din preambul.
Prezenta convenţie s-a încheiat azi...............................-S.C.”Electrificare CFR” S.A., S.N.T.F.C.
CFR Calători S.A. ......................( OTF )
- C.N. C.F. ”CFR” S.A............................. în 3 (trei)
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
.................................................
Compania Naţională de Căi
S.C. „Electrificare CFR” Ferate „CFR" - S.A.
S.A.
DIRECTOR GENERAL

Ștefan–Răzvan RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL ADJ.
Gheorghe GĂBUROI

Şef Serviciu F.E.E.
Valentin BADEA

Şef Serviciu Juridic
Ionela GAE

DIRECTOR GENERAL
Ion GAVRILĂ

DIRECTOR GEN. ADJ.
EXPLOATARE
Viorel SCURTU
DIRECTOR TRAFIC
Marian COŢOFANĂ

DIRECTOR JURIDIC
Liliana DAMIAN
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Anexa nr. 4 - DETERMINAREA CANTITĂŢILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ LIVRATĂ
Art. 1. (1) Determinarea energie electrice utilizate de către consumator se face în punctele de delimitare
patrimonială dintre instalaţiile consumatorului şi instalaţiile gestionarului reţelei de contact feroviare.
(2) Punctele de delimitare sunt:
periile pantografului locomotivelor electrice în cazul unităţilor de tracţiune electrică;
clemele legăturilor electrice ale instalaţiei de racordare la reţeaua de contact feroviară în cazul locurilor
de consum fixe.
(3) În determinarea energiei electrice livrate către consumator se adaugă şi pierderile de energie
electrică pentru alimentarea reţelei de contact feroviare, respectiv pe instalaţiile dintre punctele de
delimitare ale instalaţiilor distribuitorilor concesionari şi ale instalaţiilor gestionarului infrastructurii
publice feroviare şi punctele de delimitare definite la Art. 1 din prezenta anexă.
Art. 2. (1) Determinarea cantităţilor de energie electrică utilizate de către consumator se face pe baza
înregistrărilor / citirilor grupurilor de măsurare.
(2) În cazul în care grupul de măsurare nu este amplasat în punctul de delimitare patrimonială a
instalaţiilor, la energia electrică măsurată se adăugă şi pierderile dintre punctul de delimitare
patrimonială şi grupul de măsurare, calculate potrivit Procedurii aprobate prin Ordin ANRE nr. 752015.
(3) Dacă părţile nu convin altfel, pentru locurile de consum mobile, consumatorul asigură citirea lunară
a datelor înregistrate de către grupurile de masură şi transmiterea fisierelor şi datelor referitoare la
consum.
(4) În cazul locurilor de consum fixe, citirea valorilor înregistrate de grupurile de măsură se face cu
participarea reprezentanţilor ambelor părţi.
(5) Pentru locurile de consum în care grupul de masură nu este funcţional, determinarea cantităţilor de
energie electrică utilizate se face:
- proporţional cu prestaţiile feroviare realizate cu locomotive necontorizate pe reţeaua de contact în
cazul locurilor de consum mobile pe baza consumului specific realizat de către consummator în ultimile
3 luni pentru care există date finalizate;
- potrivit Procedurii aprobate prin Ordin ANRE nr. 121-2015 în cazul locurilor de consum fixe.
- în cazul consumatorilor noi sau care nu au locomotive contorizate, proporţional cu prestaţiile
feroviare realizate de unităţile de tracţiune electrică necontorizate ale consumatorului pe baza
consumului specific mediu calculat pe întreaga reţea în ultima lună finalizată”.
(6) Securizarea circuitelor grupurilor de măsurare a energiei electrice consumate se realizează de către
furnizor pe baza unei proceduri specifice acceptată de cele două părţi. Costurile furnizorului legate de
securizarea circuitelor grupurilor de măsură vor fi suportate de către consumator.
Art. 3. (1) În vederea determinării energiei electrice utilizate la locurile de consum fixe, consumatorul
va transmite furnizorului până la data de 10 a lunii următoare celei de consum, situaţia consumurilor de
energie electrică defalcată pe fiecare loc de consum şi centralizată, determinată potrivit art. 2 din
prezenta Anexă;
(2) Situaţia consumurilor de energie electrică a locurile de consum fixe se întocmeşte la nivelul
subunităţilor teritoriale ale părţilor, documentul comun fiind completat şi transmis structurilor centrale
până la data de 10 a lunii următoare celei de consum.
(3) Până la aceeaşi dată - 10 a lunii următoare celei de consum, pentru locurile de consum mobile,
consumatorul pune la dispoziţia furnizorului (reprezentanților teritoriali și din central) următoarele date
completate în machetele puse la dispoziţie de către acesta:
a. situaţia consumului de energie electrică de tracţiune centralizată pentru toate unităţile de
tracţiune electrică utilizate de consumatorul OTF pe întreaga reţea feroviară;
b. fişierele de consum ale contoarelor de energie electrică de pe unităţile de tracţiune electrică în
perioada 5-10 a lunii următoare de consum, înainte de situațiile centralizatoare;
c. situaţia prestaţiei fiecarei locomotive necontorizate sau avand contor defect in cursul lunii
respective și situația totală a prestației pe întreaga reţea feroviară, exprimate în t.br.km.;
d. procesele verbale de predare/primire a locomotivelor electrice;
e. buletine de verificare metrologică;
f. procese verbale de sigilare contori.
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(4) La solicitarea scrisă a furnizorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare, consumatorul va
transmite furnizorului şi alte documente justificative referitoare la consumul de energie electrică.
(5) Consumatorul va aviza furnizorul în timpul cel mai scurt după luarea la cunoştinţă despre defectarea
unui grup de măsură.
(6) Nerespectarea termenului de transmitere a situaţiilor de consum de energie electrică, se consideră
încălcarea cu rea credinţă a obligaţiilor asumate de către consumator şi se tratează potrivit prevederilor
contractuale, durata preavizului în acest caz fiind de 5 zile lucrătoare.
Art. 4. Pentru determinarea cantităţii de energie electrică totale livrate către consumator, la energia
electrică utilizată se adaugă pierderile pentru alimentarea reţelei de contact feroviare în cantitate
proporţională cu consumul realizat, calculate astfel:
a. se determină pierderile totale pentru alimentarea reţelei de contact feroviare ca diferenţă între
energia electrică consumată de reţeaua feroviară comunicată de către distribuitorii concesionari
şi energia electrică totală consumată de către consumatorii reţelei feroviare determinată potrivit
prezentei Anexe;
b. se determină ponderea energiei utilizate de către consumator în consumul realizat de către toţi
consumatorii reţelei de contact;
c. se determină pierderile pentru alimentarea reţelei de contact feroviare care îi revin
consumatorului pe baza ponderii consumului determinat la lit. b).
FURNIZOR,

CONSUMATOR,

DIRECTOR GENERAL
Ștefan-Răzvan RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Gheorghe GĂBUROI
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Anexa nr. 5 - DETERMINAREA PREŢULUI DE LIVRARE ŞI A CONTRAVALORII
ENERGIEI ELECTRICE
Art. 1. (1) Preţul de livrare a energiei electrice se determină de către furnizor pe baza:
- preţului mediu ponderat de achiziţie a energiei electrice de pe piețele OPCOM pentru luna de livrare;
- contravalorii energiei electrice reactive înregistrate de către distribuitorii concesionari raportată la
cantitatea de energie electrică activă consumată potrivit datelor comunicate de către distribuitorii
concesionari;
- contravalorii costurilor cu echilibrarea pe piaţa energiei electrice raportată la cantitatea de energie
electrică activă consumată potrivit datelor communicate de către distribuitorii concesionari;
- contravalorii cheltuielilor de furnizare a energiei electrice la locul de consum raportată la cantitatea
de energie electrică activă consumată potrivit datelor comunicate de către distribuitorii concesionari.
Pe durata de aplicare a contractului, contravaloarea cheltuielilor de furnizare şi a cotei de profit este
de 17,20 lei/MWh pentru energia consumata în anul 2018 și de 19,92 lei/MWh pentru energia
consumată în anul 2019, valoare fără TVA.;
- contravalorii cheltuielilor furnizorului pe piaţa energetică raportată la cantitatea de energie electrică
activă consumată potrivit datelor comunicate de către distribuitorii concesionari. Ȋn această categorie
intră tarifele, comisioanele sau taxele percepute de către autorităţi sau instituţii ale statului pentru
funcţionarea, desfaşurarea activităţilor sau tranzacţionărilor pe pieţele de energie electrică.;
(2) Preţul mediu ponderat de achiziţie a energiei electrice pentru luna de livrare se stabileşte ca raportul
dintre contravaloarea totală şi cantitatea totală de energie electrică cumpărată de pe pieţele specifice
OPCOM.
(3) Contravaloarea energiei electrice livrate către consumator se determină ca produsul dintre cantitatea
de energie electrică livrată determinată potrivit Anexei nr. 4 şi preţul de livrare a acesteia.
Art. 2. (1) La contravaloarea energiei electrice se adaugă cheltuielile determinate de tarifele obligatorii
corespunzătoare reglementărilor în vigoare:
a) contravaloarea cheltuielilor de introducere în reţeaua de transport (Tg), dacă este cazul;
b) contravaloarea cheltuielilor de distribuţie a energie electrice;
c) contravaloarea cheltuielilor de transport a energie electrice şi de sistem;
d) contravaloarea cheltuielilor cu contribuţia la cogenerare de înaltă eficienţă;
e) contravaloarea cheltuielilor cu certificatele verzi;
f) acciza pe energia electrică prevăzută de legislaţia fiscală.
(2) Tarifele prevăzute la lit. b) şi c) se aplică la valorile distribuitorilor concesionari în cazul locurilor de
consum fixe şi a altor locuri de consum pentru care determinarea zonei de alimentare cu energie
electrică este certă.
(3) Pentru locurile de consum altele decât cele menţionate la alin. (2) tarifele aplicate se determină
astfel:
i.
Din contravaloarea totală a cheltuielilor aferentă tarifului se scade contravaloarea
cheltuielilor locurilor de consum prevăzute la alin. (2);
ii. Din cantitatea totală de energie electrică se scade energia electrică livrată locurilor de
consum prevăzute la alin. (2);
iii. Se determină preţul mediu pe baza raportării valorilor determinate la pct. i. şi ii.
(4) Pe durata de aplicare a contractului furnizorul are dreptul de a introduce noi elemente de calcul a
contravalorii energiei electrice, dacă acestea sunt impuse de modificările reglementărilor în vigoare.
Pentru aceste situaţii, modificările se aplică potrivit prevederilor contractului referitoare la modificarea
circumstanţelor.
FURNIZOR,
CONSUMATOR,
DIRECTOR GENERAL
Ștefan-Răzvan RĂDULESCU

DIRCTOR GENERAL ADJUNCT DIRECTOR ECONOMIC
Gheorghe GĂBUROI
Elian STANCU
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Anexa nr. 6 - FACTURARE ŞI CONDIŢII DE PLATĂ
Art. 1. (1) Pe parcursul derulării contractului, pentru fiecare lună de livrare, furnizorul emite o factură
de consum prezumat egală cu jumătate din contravaloarea cantităţii de energie electrică consumată de
către acesta în ultima lună facturată complet potrivit prezentului contract sau contractului anterior;
(2) În cazul inexistenţei unui istoric de consum, cantitatea de energie electrică luată în calcul la emiterea
facturii de consum prezumat este cea contractată de consumator;
(3) Emiterea facturii se face în prima decadă a lunii de livrare, aceasta fiind modalitatea ”standard” de
facturare.
(4) Consumatorul va plăti factura emisă potrivit alin. (3) în termen de 15 zile calendaristice de la data
primirii sale.
(5) Consumatorul care în ultimul an calendaristic nu a denunţat unilateral sau nu a generat din culpa sa
rezilierea unui contract cu SC Electrificare CFR SA, poate opta la semnarea contractului pentru
modalitatea de plată ”în avans”, caz în care nu va mai constitui garanţii de plată. În acest caz furnizorul
emite o factură de avans până la data de 15 a lunii anterioare celei contractuale. Consumatorul va plăti
factura emisă cu trei zile înainte de începerea lunii contractuale. Factura de avans este egală cu cel puţin
¾ (trei sferturi) din contravaloarea cantităţii de energie electrică consumată de către acesta în ultima
lună facturată complet.
Art. 2. (1) În luna următoare celei contractuale, furnizorul emite o factură de regularizare parţială
reprezentând:
a. diferenţa dintre contravaloarea parţială a consumului de energie electrică pe luna contractuală
calculată potrivit contractului şi contravaloarea facturii de consum prezumat în cazul
consumatorilor care au optat pentru modalitatea de plată standard;
b. diferenţa dintre contravaloarea parţială a consumului de energie electrică pe luna contractuală
calculată potrivit contractului şi contravaloarea facturii de avans în cazul consumatorilor care au
optat pentru modalitatea de plată în avans.
(2) Factura va fi însoţită de o notă de calcul care detaliază contravaloarea energiei electrice, a preţului
de livrare şi a cantităţii de energie electrică.
Art. 3. (1) După decontarea de către furnizorii serviciilor conexe consumului de energie electrică a
tuturor cheltuielilor impuse de reglementările în vigoare, furnizorul emite o factură de regularizare
finală reprezentând diferenţa dintre contravaloarea totală finală a energiei electrice pe luna contractuală
şi contravaloarea facturii emise anterior potrivit art. 2.
(2) Factura va fi însoţită de o notă de calcul care detaliază contravaloarea energiei electrice, a preţului
de livrare şi a cantităţii de energie electrică.
(3) Facturile emise în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi (5), art. 2. şi art. 3, se întocmesc de
către furnizor pe suport de hârtie şi se transmit consumatorului în formatul electronic prevăzut de Codul
Fiscal. Transmiterea facturilor în formatul electronic se face în condiţiile stabilite prin art. 27 din
prezentul contract, referitoare la notificări. Transmiterea documentelor originale pe suport de hârtie la
sediul consumatorului, va fi făcută până la data scadentă a facturilor.
Art. 4. (1) Consumatorul plăteşte facturile emise conform art. 2. şi art. 3. în termen de 15 zile
calendaristice de la data primirii lor.
(2) Dacă ziua limită de plată determinată conform alin. (1) nu este o zi financiară, atunci ziua limită de
plată se consideră următoarea zi financiară.
(3) Factura se consideră achitată de către consumator la data la care plata apare ca efectuată în extrasul
bancar al consumatorului, data intrării numerarului în casieria furnizorului sau data Procesului Verbal al
ședinței eliberat de Ministerul Economiei și Comerțului în cazul decontărilor efectuate prin ordin de
compensare;
(4) Pentru decontarea contravalorii energiei electrice consumate, părțile convin la utilizarea
următoarelor instrumente de plată:
a) ordinul de plată – când operațiunea se efectuează prin bancă;
b) chitanța – când operațiunea se efectuează prin casieria furnizorului;
c) ordinul de compensare – când operațiunea se efectuează doar cu acceptul scris, prealabil al
furnizorului obținut în primele 5 zile lucrătoare de la primirea facturii, iar compensarea se finalizează
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până la scadența la plată a facturii; în cazul în care finalizarea compensării depășește scadență la plată a
facturii, consumatorul va suporta penalitățile prevăzute de art. 1 – Anexa nr. 8 din prezentul contract.
(5) La solicitarea furnizorului, consumatorul va transmite acestuia în termenul maxim de 5 zile,
documentele justificative privind efectuarea plăților prevăzute la alin. (3).
Art. 5. (1) În cazul în care o sumă facturată de către furnizor este contestată integral sau în parte de
către consumator, acesta va înainta o notă scrisă furnizorului cuprinzând obiecţiile sale, în termen de 3
zile lucrătoare de la data primirii facturii, şi va plăti suma rămasă necontestată până la termenul limită
de plată.
(2) Obiecţiile Consumatorului privind valorile facturate prezentate în nota scrisă se vor concilia între
părţi în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii pretenţiilor formulate de către Consumator,
urmând ca după conciliere să se efectueze regularizările corespunzătoare.
(3) Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă datorate de Consumator, acesta va
plăti pe lângă suma datorată, o penalitate calculată conform prevederilor în Anexa nr. 8.
(4) În cazul în care în urma contestaţiei s-a stabilit reducerea valorilor facturate, Consumatorului i se
restituie eventualele sume şi penalităţi aferente calculate potrivit cu anexa nr. 8, deja plătite,
corespunzătoare reducerii respective.
(5) În acest caz, Furnizorul va emite o factură de stornare (în roşu) pentru valoarea cu care factura
iniţială a fost redusă.
(6) Nu se percep penalizări pentru diferenţa dintre sumele contestate şi cele stabilite pe cale amiabilă
sau de către instanţele competente.
Art. 6. Consumatorul optează pentru varianta de plată:
1) Plata în avans (conform art. 1 alin. (5) din Anexa curentă)
2) Plata standard (conform art. 1 alin. (1) – (4) din Anexa curentă)
(se va păstra varianta dorită și se va anula prin tăiere varianta la care se renunță)

FURNIZOR,

CONSUMATOR,

DIRECTOR GENERAL
Ștefan-Răzvan RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Gheorghe GĂBUROI

DIRECTORECONOMIC
ElianSTANCU
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Anexa nr. 7 - GARANŢII DE PLATĂ
Art. 1. (1) Consumatorul care a optat pentru varianta de plată standard precizată la art. 1 alin. (1) – (4)
din Anexa nr. 6 la prezentul contract și care nu respectă condițiile din Art. 7 alin. (2) din prezenta
Anexa, va prezenta Furnizorului garanţii de plată:
a. Scrisoare de garanţie bancară emisă de o bancă agreată de Furnizor în favoarea acestuia.
b. Depozit bancar la dispoziţia Furnizorului în cuantumul şi cu valabilitatea comunicată de
către acesta deschis la o bancă;
c. Titluri de stat păstrate la o bancă custode, autorizată de către BNR;
d. Certificate de depozit păstrate la o bancă custode, autorizată de către BNR;
e. Depozit bancar de tip Escrow;
f. Asigurare de pierdere financiară pentru acoperirea riscului de neplată emisă în favoarea
furnizorului;
g. alte forme legale de garanţie agreate de părţi.
(2) Garanţia financiară trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să nu poată fi revocată de către emitent şi să poată fi executată de către furnizor;
b) să prevadă în mod expres că este emisă în favoarea furnizorului, exclusiv pentru garantarea
obligaţiilor ce decurg din actualul contract;
c) să aibă o durată de valabilitate mai mare cu 72 zile decât perioada de valabilitate a contractului de
furnizare;
d) să fie exprimată în lei la valoarea stabilită de furnizor.
(3) Toate comisioanele şi spezele bancare referitoare la constituirea garanţiilor de plată sunt suportate
de către consumator.
(4) Valoarea garanţiilor de plată se stabileşte după cum urmează:
GF = Vmz x Tplată = ................. = ...................... FTVA (..................... lei CTVA) , unde:
- Vmz - contravaloarea medie zilnică a energiei electrice consumate de către consumator în
ultimele 12 luni, respectiv contravaloarea medie zilnică estimată pentru următoarele 12 luni,
în cazul în care nu există un istoric al consumului pentru ultimele 12 luni, respectiv
........................... lei FTVA;
- Tplată - numărul de zile dintre data de început a lunii contractuale şi data la care furnizorul,
potrivit prevederilor contractului poate aplica măsurile de limitare a accesului unităţilor de
tracţiune electrică la reţeaua de contact feroviară, respectiv 52 zile.
(5) Termenul de prezentare a garanţiilor de plată emise potrivit alin.(1) la sediul Furnizorului este de cel
puţin 3 zile financiare înainte de prima zi de livrare a energiei electrice şi reprezintă o condiţie de intrare
efectivă în vigoare a contractului.
(6) Nedepunerea garanţiei de plată înseamnă neintrarea efectivă în vigoare a contractului şi conduce la
obligarea consumatorului să plătească furnizorului o despăgubire egală cu contravaloarea energiei
electrice aferente pentru o perioadă de livrare de 31 de zile calendaristice determinată pe baza
contravalorii medii zilnice consumate sau care urmeazâ a fi consumată determinate la alin. (4). Factura
emisă de către furnizor în acest caz va fi transmisă către consumator la cel mai târziu 10 zile
calendaristice de la finalizarea termenului de depunere a garanţiilor de plată.
(7) În cazul în care constituirea garanțiilor de plată se stabilește pe durata de derulare a contractului,
termenul de prezentare a documentelor este comunicat de către Furnizor, fără ca acesta să fie mai mic
de 30 de zile.
Art. 2. (1) Furnizorul are dreptul să compare valoarea garanţiilor de plată deja constiuite cu valoarea
energiei consumate efectiv şi să solicite actualizarea acestora, dar nu mai devreme de 6 luni, respectiv 3
luni, în cazul consumatorilor noi, de la data constituirii/data ultimei actualizări.
(2) Solicitarea de actualizare a garanţiilor se realizează prin notificare scrisă.
(3) Dacă solicitarea de actualizare este formulată de către consumator, în termen de 10 zile lucrătoare de
la primirea solicitării, furnizorul îi transmite acestuia printr-o notificare valoarea actualizată calculată.
Art. 3. Consumatorul are obligaţia să transmită Furnizorului documentele care atestă actualizarea
garanţiei financiare în termen de 30 zile de la data primirii notificării de actualizare.

21

Art. 4. (1) În cazul în care consumatorul nu îndeplineşte obligaţiile de plată fată de furnizor la
termenele contractuale, furnizorul are dreptul:
a) să notifice consumatorul asupra intenţiei de executare a garanţiilor de plată la împlinirea a 4 zile
de la termenul de plată stabilit prin preavizul de întrerupere a alimentării emis, potrivit art. 17
din Contract;
b) să execute garanţia financiară constituită în limita obligaţiilor de plată neachitate la împlinirea
termenului de întrerupere a alimentării cu energie electrică stabilit prin preaviz.
(2) În cazul în care valoarea debitelor este mai mare decât valoarea garanţiilor, furnizorul va executa
garanţia constituită, urmând ca restul debitelor sa fie recuperate conform legislaţiei.
(3) Executarea garanţiilor nu exonerează consumatorul de plata penalităţilor calculate potrivit
Contractului.
Art. 5. (1) În cazul executării totale sau parţiale a garanţiilor, furnizorul are dreptul să ceară
reconstituirea acestora la valoarea calculată iniţial, potrivit contractului prin notificare scrisă.
(2) Consumatorul are obligaţia să trasmită furnizorului documentele care atestă reconstituirea în termen
de 15 zile de la primirea notificării.
Art. 6. Garanţia se restituie consumatorului în măsura în care nu a fost executată în următoarele situaţii:
a) la termenul până la care a fost constituită, cu luarea în considerare a debitelor la zi ale
consumatorilor;
b) înainte de termenul de constituire la solicitarea consumatorului, în condiţiile în care acesta şi-a
achitat toate debitele legate de aplicarea contractului.
Art. 7. (1) Consumatorul care a optat pentru modalitatea de plată ”în avans”, precizată la Anexa nr. 6,
art.1, alin (5) este absolvit de obligaţia de a constitui garanții de plată dacă la data semnării contractului
sau a actului adiţional de prelungire a valabilităţii contractului, respectă următoarele condiții:
- în decursul ultimilor 9 luni calendaristice, nu a înregistrat întârzieri mai mari de 10 zile față de data
scadentă, la plata facturilor de energie electrică.
- are achitate integral eventualele facturi de penalități pentru întarzierile la plata facturilor de energie
electrică.
(2) Dacă pe perioada de derulare a contractului, consumatorului i s-au emis cel puțin 2 (două) notificări
de interzicere a dreptului de acces al unităților de tracțiune electrică aparținând acestuia, furnizorul are
dreptul de a solicita consumatorului printr-o notificare scrisă, garanţii de plată.
(3) Notificarea emisă potrivit alin. (2) va menţiona valoarea garanţiilor şi termenul de constituire
determinate potrivit contractului.
(4) Consumatorul este obligat să constituie garanţiile de plată în termen de 30 de zile de la data primirii
notificării, în caz contrar furnizorul putând aplica restricţiile prevăzute de contract.
Art. 8. Prevederile art. 7 se aplică și consumatorului care a optat pentru modalitatea de plată
”standard”, dacă respectă condițiile articolului respectiv.
Art. 9. (1) Dacă pe durata de aplicare a contractului, consumatorul care are constituite garanții de plată
îndeplinește condițiile prevăzute de art. 7, alin. (1), acesta are dreptul de a solicita furnizorului
restituirea garanțiilor.
(2) Furnizorul notifică în scris acceptul de restituire a garanțiilor în termen de 30 de zile de la data
primirii notificării consumatorului.
FURNIZOR,
DIRECTOR GENERAL
Ștefan-Răzvan RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Gheorghe GĂBUROI

CONSUMATOR,

DIRECTOR ECONOMIC
Elian STANCU
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Anexa nr. 8 - PENALITĂŢI ŞI DAUNE
Art. 1. (1) Neachitarea sumelor datorate de către consumator conform termenelor limită de plată prevăzute în
contract atrage după sine plata de dobânzi penalizatoare, după cum urmează:
a. dobânzile penalizatoare se calculează pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadenţă de plată şi până la data achitării sumei datorate, inclusiv;
b. nivelul dobânzilor penalizatoare este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere. Acesta se va corela prin
încheierea unui Act Adițional, ori de cate ori se modifica dobanda penalizatoare legala care se
stabileste la nivelul ratei dobânzii de referință BNR plus 8 puncte procentuale, în conformitate
cu dispozitiile art. 3 alin. (21) din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiarfiscale în domeniul bancar, cu completarile si modificarile ulterioare.
(2) Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea facturii.
(3) Dacă după trecerea a 5 zile de aplicare a dobânzilor penalizatoare factura nu a fost achitată de către
consumator, furnizorul va emite un preaviz de 5 zile lucrătoare care va fi transmis consumatorului;
(4) După minim 25 de zile de la data de aplicare a dobânzilor penalizatoare se consideră realizată
procedura de preavizare, furnizorul putând proceda la întreruperea efectivă a alimentării cu energie
electrică a locurilor de consum aparţinând consumatorului în cauză potrivit prevederilor prezentului
contract;
(5) Consumatorul este pe deplin responsabil pentru eventualele consecinţe ce rezultă din întreruperea
alimentării locurilor de consum.
(6) Termenul de plată al facturilor pentru dobânzilor penalizatoare calculate pentru întârzierile la plata
contravalorii energiei electrice consumate, este de 30 de zile calendaristice, nerespectarea acestuia
permițând furnizorului emiterea preavizului de întrerupere a alimentării cu energie electrică, care este
de 5 zile lucrătoare.
Art. 2. (1) Neachitarea sumelor datorate de către consumatorul căruia i-a fost întreruptă alimentarea cu
energie electrică în termen de 60 zile calendaristice de la data celei mai vechi facturi, dă dreptul
furnizorului să rezilieze prezentul contract, urmând ca recuperarea sumelor datorate să fie făcută
conform reglementărilor în vigoare.

FURNIZOR,

CONSUMATOR,

DIRECTOR GENERAL
Ștefan-Răzvan RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Gheorghe GĂBUROI

DIRECTOR ECONOMIC
Elian STANCU
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Anexa nr. 9 - PERSOANE DE CONTACT DESEMNATE
S.C. ”Electrificare CFR” S.A. în calitate de Furnizor
1. Central:
-DIRECTOR GENERAL ADJUNCT - Gheorghe GǍBUROI - email: gheorghe.gaburoi@cfr.ro tel: 0730.969.007;
-Şef Serviciu FEE - Valentin BADEA - email: valentin.c.badea@cfr.ro - tel: 0730.969.019;
-Şef Birou AOPEE: Alin MATEESCU – email: alin.mateescu@cfr.ro – tel: 0730.969.003
-Inginer III – Ovidiu RUICAN - email: geec.electrificarecrf@gmail.com - tel: 0722.693.229;
2. Teritorial:
 Sucursala Bucureşti: Emilia RĂDULESCU, tel. 0739.969.051, e-mail: gabriela.stancu@cfr.ro,
pentru depoul Bucureşti şi parcurile arondate;
 Sucursala Craiova: Teodor VULPESCU, tel. 0728.853.860, e-mail: teodor.vulpescu@cfr.ro,
pentru depoul Craiova şi parcurile arondate;
 Sucursala Timişoara: Grigore CIUPAG, tel. 0729.009.591, e-mail: corina.bordeanu@cfr.ro,
pentru depoul Timişoara şi parcurile arondate;
 Sucursala Cluj: Manuela BǍCǍOANU, tel. 0741.243.651, e-mail: manuela.bacaoanu@cfr.ro,
pentru depoul Cluj şi parcurile arondate;
 Sucursala Braşov: Laszlo CHERCIU, tel. 0730.969.476, e-mail: laszlo.cherciu@cfr.ro, pentru
depoul Braşov şi parcurile arondate;
 Sucursala Iaşi: Raluca BLAJ, tel. 0728.180.143, e-mail: raluca.blaj@cfr.ro, pentru depoul Iaşi şi
parcurile arondate;
 Sucursala Galaţi: Elena MARIN, tel. 0730.969.752, e-mail: elena.marin@cfr.ro,, pentru depoul
Galaţi şi parcurile arondate;
 Sucursala Constanţa: Marin CONSTANDA, tel. 0720.174.618, e-mail: marin.constanda@cfr.ro,
pentru depoul Constanţa şi parcurile arondate;
..................................................................... în calitate de Consumator

FURNIZOR,

CONSUMATOR,

DIRECTOR GENERAL
Ștefan-Răzvan RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Gheorghe GĂBUROI
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