ORDIN
privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice
Emitent: AUTORITATEA NAłIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Publicat în : MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 27 februarie 2003
În temeiul art. 5 pct. 1 şi 5, al art. 9 alin. (4) şi (5) şi al art. 91 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinŃarea, organizarea
şi funcŃionarea AutorităŃii NaŃionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2000, cu
modificările ulterioare, al art. 70 lit. a) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică şi termică, cu modificările
ulterioare, precum şi al prevederilor Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile procesului-verbal al şedinŃei Comitetului de reglementare al AutorităŃii NaŃionale de Reglementare în Domeniul Energiei
din data de 21 februarie 2003,
preşedintele AutorităŃii NaŃionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Articolul I
Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici, aprobat prin Decizia preşedintelui AutorităŃii NaŃionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 57/1999 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 623 din 21 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
Articolul 2
(1)Punctul de decontare este la bornele de ieşire din contor.
(2)Prin excepŃie de la prevederile alin. (1), în cazul în care consumatorul este alimentat pe medie tensiune, punctul de decontare este punctul de
delimitare patrimonială între instalaŃia electrică a consumatorului şi cea a furnizorului.
2. Litera c) a articolului 7 va avea următorul cuprins:
c)să achite integral şi la termen contravaloarea energiei electrice furnizate, prin următoarele modalităŃi de plată:
1. ..........
2. ..........
(Se vor trece două modalităŃi de plată - normală şi de rezervă - dintre următoarele:
– la domiciliul consumatorului, persoanei desemnate de furnizor, o dată cu prezentarea facturii de către aceasta;
– la casieria furnizorului, în perioada convenită între părŃi, pe baza indexului autocitit;
– la banca, prin transfer bancar în contul furnizorului;
– prin card bancar;
– orice alt mod prevăzut în dispoziŃiile legale privitoare la plata, acceptat de furnizor.)
3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
Articolul 11
(1)Factura emisă pentru plata contravalorii energiei electrice va fi achitată în termenul de scadenŃă de 15 zile de la data emiterii facturii, data
emiterii facturii şi termenul de scadenŃă fiind înscrise pe factura.
(2)Neachitarea facturii de către consumator în termen de 30 de zile de la data scadenŃei atrage penalităŃi de întârziere, după cum urmează:
a)penalităŃile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaŃiilor bugetare, stabilit conform reglementărilor legale în
vigoare;

b)penalităŃile se datorează începând cu prima zi după data scadenŃei;
c)valoarea totală a penalităŃilor nu poate depăşi valoarea facturii.
(3)În cazul în care consumatorul achită factura până în cea de-a 30-a zi de la data scadenŃei, acesta nu datorează penalităŃi.
(4)Dacă factura şi penalităŃile datorate nu au fost achitate, după 35 de zile de la data scadenŃei furnizorul transmite consumatorului un preaviz
(document distinct de factură, care se transmite numai consumatorilor care nu şi-au achitat factura în termenul legal), iar după 45 de zile de la data
scadenŃei, dar nu mai devreme de 5 zile de la data transmiterii preavizului, poate întrerupe furnizarea energiei electrice.
(5)Reluarea furnizării energiei electrice după întreruperea prevăzută la alin. (4) se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare efectuării plăŃii
integrale către furnizor a facturii, a penalităŃilor datorate şi a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării.
(6)În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de 60 de zile de la data întreruperii furnizării energiei electrice plata integrală a facturii şi a
penalităŃilor datorate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, urmând să recupereze sumele datorate conform
dispoziŃiilor legale în vigoare.
Articolul II
Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali şi similari, la tarife reglementate, aprobat prin Decizia
preşedintelui AutorităŃii NaŃionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, se modifică după cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
Articolul 7
(1)Corespunzător tipului de tarif stabilit, furnizorul emite o factură în primele 5 zile ale perioadei de facturare, conŃinând:
a)o valoare estimată pentru perioada de facturare în curs, calculată astfel:
– pentru consumatorul la care se aplică tariful binom, contravaloarea taxei de putere, la valoarea puterilor contractate lunar, conform anexei nr. 6 la
prezentul contract;
– pentru consumatorul cu tarif monom, contravaloarea a jumătate din consumul de energie electrică activă contractat, conform anexei nr. 6 la
prezentul contract;
b)o valoare de regularizare pentru perioada de facturare precedentă.
2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
Articolul 14
(1)Factura emisă pentru plata contravalorii energiei electrice va fi achitată în termenul de scadenŃă de 10 zile de la data emiterii facturii, data
emiterii facturii şi termenul de scadenŃă fiind înscrise pe factura.
(2)Factura se consideră achitată de către consumator la data înregistrării plăŃii în extrasul bancar al consumatorului, la data preluării cecului de către
furnizor ori la data intrării numerarului în casieria furnizorului sau prin orice mod prevăzut expres în alte reglementări legate de plată, acceptate de
furnizor.
(3)Neachitarea facturii de către consumator în termen de 30 de zile de la data scadenŃei atrage penalităŃi pentru fiecare zi de întârziere, după cum
urmează:
a)penalităŃile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaŃiilor bugetare, stabilit conform reglementărilor în vigoare;
b)penalităŃile se datorează începând cu prima zi după data scadenŃei;

c)valoarea totală a penalităŃilor nu poate depăşi valoarea facturii.
(4)În cazul în care consumatorul achită factura până în cea de-a 30-a zi de la data scadenŃei, acesta nu datorează penalităŃi.
(5)Dacă factura şi penalităŃile datorate nu au fost achitate, după 35 de zile de la data scadenŃei furnizorul transmite consumatorului un preaviz
(document distinct de factură, care se transmite numai consumatorilor care nu şi-au achitat factura în termenul legal), iar după 45 de zile de la data
scadenŃei, dar nu mai devreme de 5 zile de la data transmiterii preavizului, poate întrerupe furnizarea energiei electrice.
(6)Reluarea furnizării energiei electrice după întreruperea prevăzută la alin. (5) se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare efectuării plăŃii
integrale către furnizor a facturii, a penalităŃilor datorate şi a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării.
(7)În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de 15 zile de la data întreruperii furnizării energiei electrice plata integrală a facturii şi a
penalităŃilor datorate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, urmând să recupereze sumele datorate conform
dispoziŃiilor legale în vigoare.
Articolul III
Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali şi similari, la tarife reglementate, aprobat prin Decizia
preşedintelui AutorităŃii NaŃionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
Articolul 8
(1)Corespunzător tipului de tarif stabilit, furnizorul emite o factură în primele 5 zile ale perioadei de facturare, conŃinând:
a)o valoare estimată pentru perioada de facturare în curs, calculată astfel:
– pentru consumatorul la care se aplică tariful binom, contravaloarea taxei de putere, la valoarea puterilor contractate lunar, conform anexei nr. 6 la
prezentul contract;
– pentru consumatorul cu tarif monom, contravaloarea a jumătate din consumul de energie electrică activă contractat, conform anexei nr. 6 la
prezentul contract;
b)o valoare de regularizare pentru perioada de facturare precedentă.
(2)Prin excepŃie, pentru consumatorii cu mai mult de 10 locuri de consum se pot negocia, la încheierea contractului de furnizare, date de emitere a
facturii, respectiv de plată, în limita a 15 zile faŃă de prevederile alin. (1).
2. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
Articolul 15
(1)Factura emisă pentru plata contravalorii energiei electrice va fi achitată în termenul de scadenŃă de 10 zile de la data emiterii facturii, data
emiterii facturii şi termenul de scadenŃă fiind înscrise pe factura.
(2)Factura se consideră achitată de către consumator la data înregistrării plăŃii în extrasul bancar al consumatorului, la data preluării cecului de către
furnizor ori la data intrării numerarului în casieria furnizorului sau prin orice mod prevăzut expres în alte reglementări legate de plată, acceptate de
furnizor.
(3)Neachitarea facturii de către consumator în termen de 30 de zile de la data scadenŃei atrage penalităŃi pentru fiecare zi de întârziere, după cum
urmează:

a)penalităŃile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaŃiilor bugetare, stabilit conform reglementărilor legale în
vigoare;
b)penalităŃile se datorează începând cu prima zi după data scadenŃei;
c)valoarea totală a penalităŃilor nu poate depăşi valoarea facturii.
(4)În cazul în care consumatorul achită factura până în cea de-a 30-a zi de la data scadenŃei, acesta nu datorează penalităŃi.
(5)Dacă factura şi penalităŃile datorate nu au fost achitate, după 35 de zile de la data scadenŃei furnizorul transmite consumatorului un preaviz
(document distinct de factură, care se transmite numai consumatorilor care nu şi-au achitat factura în termenul legal), iar după 45 de zile de la data
scadenŃei, dar nu mai devreme de 5 zile de la data transmiterii preavizului, poate întrerupe furnizarea energiei electrice.
(6)Reluarea furnizării energiei electrice după întreruperea prevăzută la alin. (5) se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare efectuării plăŃii
integrale către furnizor a facturii, a penalităŃilor datorate şi a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării.
(7)În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de 15 zile de la data întreruperii furnizării energiei electrice plata integrală a facturii şi
penalităŃilor datorate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, urmând să recupereze sumele datorate conform
dispoziŃiilor legale în vigoare.
Articolul IV
Prevederile prezentului ordin se aplică atât contractelor în curs de derulare, cât şi celor care se vor încheia în baza contractelor-cadru de furnizare a
energiei electrice.
Articolul V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul VI
Furnizorii sunt obligaŃi să ia măsurile necesare pentru a transmite la consumatori facturile astfel încât aceştia să poată respecta termenele stabilite
prin prezentul ordin.
Articolul VII
Furnizorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul VIII
Departamentul dezvoltarea pieŃei de energie şi DirecŃia protecŃia consumatorilor şi control din cadrul AutorităŃii NaŃionale de Reglementare în
Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.
Preşedintele AutorităŃii NaŃionale de
Reglementare în Domeniul Energiei,
Ion Lungu
Bucureşti, 21 februarie 2003.
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