(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.
(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.

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.
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.
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.
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.

