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.
(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 contravalorii energiei electrice. 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) refuzul consumatorului de a încheia un nou contract de furnizare până cel mai târziu cu 10 zile
calendaristice înainte de data încetării contractului existent.
e) 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.

