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Contract de furnizare a energiei electrice CASNIC Nr. ………. / ……………..
Nume consumator
Cod Client

Se completeaza dupa prelucrarea in registratura EVA:

Nr. Reg.Com.

CIF/CNP

Numar de telefon fix:
Adresa e-mail

Mobil:
| Doresc factura prin posta electronica:

X

Adresa domiciliu/sediu
Adresa corespondenta

| Doresc factura prin Posta:

1.
____________________________________, persoana juridica reprezentata
de __________________________in calitate de _________________, CNP
____________________, cu datele de identificare din tabelul de mai sus, denumit în continuare „Consumatorul” si
2.
Societatea E.V.A. ENERGY S.A., societate comerciala de naționalitate romana, cu sediul social în Brasov, str. Branduselor nr. 74, et. 4 birou 29, Cod postal 500397,
jud. Brasov, tel. 0213672251, fax: 0372871078, avand CUI RO31010144, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub nr. J8/1948/2012, deținătoare a Licenței de furnizare a
energiei electrice nr. 1660/28.05.2014 eliberata de A.N.R.E., înregistrată la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal sub nr. 34050, reprezentata legal prin Director
general Dna. Daniela Cristina Stoicescu, denumita in continuare „Furnizorul”,
3.
Partile de comun acord au convenit ca termenii si conditiile prezentului Contract sa fie cele dezvoltate, explicate, definite, intelese si insusite de catre parti astfel cum
au fost negociate si precizate in Conditiile generale de furnizare a energiei electrice (CGFEE), parte integranta din prezentul Contract.. Documentul CGFEE poate fi oricând
consultat, descarcat sau tiparit de catre Consumator de www.eva-energy.ro si/sau portalul MyEVA si poate fi comunicat gratuit la cererea Consumatorului. Consumatorul
declara ca a primit 1 exemplar din CGFEE la data semnarii prezentului contract.
DEFINITII SI INTERPRETARE
Art.1. – (1) Termenii utilizati în prezentul Contract vor avea intelesul atribuit acestora, astfel cum sunt definiti si explicati in CGFEE, si care fac parte integranta din prezentul
contract, termeni ce au fost intelesi si insusiti de catre parti.
(2) Prevederile contractuale întemeiate pe dispozitii ale actelor normative se modifica de drept la data intrarii in vigoare a modificarii actelor normative respective; in acest caz,
furnizorul are obligatia sa notifice consumatorului modificarile intervenite. In cazul modificarii tarifelor reglementate, notificarea se considera efectuata prin inscrierea acestor
modificari pe factura reprezentand contravaloarea serviciului de furnizare a energiei electrice.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. – (1) Obiectul contractului il constituie furnizarea de energie electrica in locurile de consum ale consumatorului evidentiate in tabelul de mai jos, achitarea de catre
consumator a serviciului de furnizare a energiei electrice precum si reglementarea conditiilor de furnizare, facturare, plata si consum a energiei electrice.
Informatii
Loc consum 1
Loc consum 2
Loc consum 3
Judet:
Localitate:
Strada:
Nr:
Nivel tensiune
NLC
POD
Serie contor
Constanta contor
Cantitate contractata lunar
Cuantum Penalitati (%)
0.2%
Scadanta factura (zile)
SECTIUNE ABONAMENT
Tarif abonament lunar*
Regularizare:
Cu periodicitate medie de 6 luni, in functie de indecsii cititi si comunicati de OD Furnizorului.
SECTIUNE PRET NEGOCIAT
Tarif MWh**
Regularizare:
Periodic, in functie de citirile efectuate de OD si comunicate Furnizorului.
*Tariful include toate taxele (tarifele de distributie, transport, accize, cogenerare, certificate verzi), inclusiv TVA; Energia reactiva se va adăuga suplimentar, daca este cazul.
**La acest tarif se adauga tarifele de distributie, transport, accize, cogenerare, certificate veri, energie reactiva si TVA.
(2) Alimentarea locului/locurilor de consum sus precizat/e se realizează conform avizului tehnic de racordare si in conditiile specifice din conventia de exploatare.
(3) Consumatorul declara ca utilizeaza energia electrica pentru locul/locurile de consum indicat/e mai sus, acestea fiind cele mentionate in contractul cu operatorul de distributie
competent, si mandateaza E.V.A. ENERGY S.A., sa il reprezinte in vederea incheierii, in numele si pe seama sa, a contractelor de distributie (cu operatorul de distributie
competent) si de transport de energie electrica (cu operatorul de transport -Transelectrica).
(4) Consumatorul declara ca imputerniceste Furnizorul E.V.A. ENERGY S.A. cu transmiterea in numele sau si pentru el catre actualul furnizor de energie electrica a Notificarii
privind incetarea Contractului de furnizare, precum si cu efectuarea in relatia cu Furnizorul actual si cu autoritatile competente, in numele sau si pentru el, a oricaror demersuri
pe care le va considera necesare in vederea realizarii schimbarii furnizorului de energie electrica in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
DURATA CONTRACTULUI
Art.3. – Contractul de furnizare a energiei electrice se incheie pe o perioada de 24 (douazecisipatru) luni, calculul urmand a fi facut de la data realizarii transferului de la vechiul
furnizor, furnizarea făcandu-se in conformitate cu legislatia in vigoare si cu reglementarile A.N.R.E., asa cum sunt dezvoltate pe larg si explicate in CGFEE.
CONDITII DE DESFASURARE A FURNIZARII.
Art. 4. – (1) Partile au convenit de comun acord ca mentiunile cu privire la conditiile de desfasurare a furnizarii sunt cele negociate, convenite, explicate, intelese si insusite de
catre parti astfel cum sunt ele precizate in CGFEE si care fac parte integranta din prezentul Contract.
(2) Masurarea cantitatii de energie electrica efectiv furnizata se va efectua pe baza informatiei afisate de grupurile de masurare a consumului de energie, prin citire sau estimare de
catre reprezentantul Operatorului de Distributie. In cazul contractelor cu tarif per MWh, daca citirea de catre reprezentantul Operatorului de Distributie nu are loc lunar, facturarea
consumului se va face pe baza de consum estimat, consumul efectiv urmand a se va regulariza la datele la care Operatorul de Distributie va realiza efectiv citirile.
(3) In cazul abonamentelor, informatia referitoare la consumul efectiv nu afecteaza pretul lunar al contractului. In acest caz, regularizarea consumului de energie electrica va fi
efectuata, cu o periodicitate medie de 6 (sase) luni, calculata de la data la care Contractul produce efecte juridice, in baza si conditionat de citirile comunicate de Operatorul de
Distributie.
PRETUL CONTRACTULUI. MODALITATI DE PLATA
Art. 5. – (1) Pretul Contractului este egal cu valoarea abonamentului / MWh mentionat în Contract, calculat corespunzator duratei de valabilitate a Contractului/consumului astfel
cum este explicat, negociat si convenit de către Părți prin CGFEE. In cazul contractelor cu tarifare pe preț negociat, consumul ce depășește cu mai mult de 10% cantitatea
contractata lunara se facturează cu un tarif MWh majorat cu 50%.
(2) Platile se vor efectua in Ron, pe baza facturilor emise de Furnizor (in cazul abonamentelor lunare in euro, factura calculandu-se la cursul comunicat de BNR din data la care
se emite factura), in termenul de scadenta calculat de la data emiterii acesteia. Nerecepționarea facturii de către Consumator nu constituie motiv de neplata, Consumatorul
intelegand ca este obligat sa se intereseze de statusul facturii in cazul neprimirii acesteia ulterior datei de emitere.
(3) In cazul contractelor cu mai multe locuri de consum, va fi emisa cate o factura pentru fiecare loc de consum sau la solicitarea clientului o factura cumulata la nivel de contract.
(4) Pentru neachitarea la termen a unei facturi emise de Furnizor, Consumatorul va datora penalitati de intarziere aplicate la suma facturata si neachitata, corespunzator
cuantumului de penalitati agreat, pentru fiecare zi de întârziere cu începere din prima zi după expirarea termenului de plată scadent. Începând cu cea de a 61-a zi de neplata,
cuantumul penalităților se majorează la 1% pe zi de întârziere si se calculează pana la data achitării integrale a restantelor.
(5) In cazul in care Consumatorul nu este de acord cu suma facturata, va transmite Furnizorului in termen de 30 de zile de la data emitererii facturii o contestatie justificata, la care
Furnizorul va raspunde in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la inregistrarea contestatiei. Termenul de 5 zile lucratoare de solutionare a contestatiei poate fi depasit in cazul in
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care lamurirea facturii presupune verificari cu Operatorul de Distributie, in acest caz Furnizorul fiind obligat la informarea Consumatorului despre posibila intarziere in acelasi
termen de raspuns de 5 zile lucratoare.
DECLARATII SI GARANTII.
Art. 6. – Parţile declara si garanteaza ca declaratiile si garantiile sunt si vor continua a fi valabile, exacte si producatoare de efecte juridice pe toata durata de valabilitate a
prezentului Contract, acestea fiind precizate, explicate si dezvoltate pe larg in CGFEE, fiind intelese, insusite si intocmite de catre Parti cu respectarea legislatiei in vigoare si cu
reglementarile A.N.R.E..
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR.
Art. 7. – Partile au convenit de comun acord cu privire la Drepturile si Obligatiile Partilor ca acestea sunt cele explicate si dezvoltate pe larg in CGFEE si care sunt parte
integranta a prezentului Contract, convenite in conformitate cu legislatia in vigoare si cu reglementarile A.N.R.E., intelese si insusite de catre Parti.
IMPREVIZIUNEA.
Art. 8. – (1) In sensul prezentului contract „impreviziunea” poate intervini intre prestatiile unei parti si contraprestatiile celeilalte parti, in cursul executarii contractului si este
explicata si dezvoltata pe larg in CGFEE, acestea fiind intelese si insusite de catre Parti. Dacă, ulterior încheierii Contractului, apare o situaţie de impreviziune din categoria
modificarilor legislative ce impun modificarea clauzelor contractuale, prevederile contractuale intemeiate pe dispozitiile actelor normative modificate, se modifica de drept de la
data intrarii in vigoare a noilor variante ale actelor normative, dupa caz Furnizorul notificand Consumatorul asupra noilor reglementari si solicitand, incheierea de acte aditionale la
Contractul de furnizare a energiei electrice. Refuzul unei Părţi de a implementa modificările contractuale detaliate mai sus, îndrituieşte cealaltă Parte ca in termen de 2 (doua) zile
de la primirea refuzului scris al cocontractantului, sa considere Contractul reziliat de plin drept informand in scris cealalta parte asupra deciziei de reziliere cu efect imediat, daca
Furnizorul nu dispune altfel.
(2) Dacă ulterior încheierii Contractului, apare o situaţie de impreviziune din categoria majorarii valorii tarifelor reglementate sau introducerii de noi componente reglementate de
Pret, Furnizorul va notifica Consumatorul asupra noilor valori ale Pretului Contractului, notificarea considerandu-se efectuata si prin inscrierea acestor modificari pe factura
reprezentand contravaloarea serviciului de furnizare a energiei electrice. Prevederile de la paragraful anterior referitoare la rezilierea Contractului ca urmare a refuzului de
implementare a modificarilor sunt pe deplin aplicabile si in acest caz.
RASPUNDEREA CONTRACTUALA.
Art. 9. – (1) Pentru neexecutarea, in totalitate sau in parte, a obligatiilor prevazute in prezentul Contract, Partile răspund pentru prejudiciul cauzat conform prevederilor
prezentului Contract, Conditiilor generale de furnizare a energiei electrice si a legislatiei aplicabile.
(2) Dacă Consumatorul nu a achitat suma datorată până la data scadenţei facturii, Furnizorul este îndreptăţit să întrerupă furnizarea energiei electrice, prin intermediul Operatorului
de Distribuţie, cu un preaviz prealabil de deconectare acordat Consumatorului. Preavizul trebuie să conţină motivul întreruperii, suma datorată, garantiile solicitate şi termenul de
plată după care urmează întreruperea furnizării energiei electrice. Preavizul si ordinul de deconectare se considera corespunzator comunicat prin oricare din urmatoarele
modalitati: SMS, Email si posta. (3) În cazul în care Consumatorul nu efectuează plata integrală a energiei electrice consumate şi a dobânzilor penalizatoare calculate în termen de
cel mult 10 (zece) zile de la data întreruperii furnizării energiei electrice, Furnizorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul incepand cu aceasta data, cu obligatia transmiterii
unei simple notificari Consumatorului, urmând să recupereze sumele datorate de Consumator conform dispozițiilor legale în vigoare. (4) Furnizorul va organiza reluarea
alimentării cu energie electrică a Consumatorului in Ziua Lucratoare imediat urmatoare datei inregistrarii platii integrale de către Consumator a facturii restante, a cuantumului
dobânzilor penalizatoare acumulate, precum şi a costurilor estimate de Furnizor pentru de operaţiunile de întrerupere si reluare a furnizării energiei electrice. (5) Furnizorul poate
solicita Consumatorului constituirea de garantii pentru Contractul de furnizare in urmatoarele situatii: (i) constatarea unor actiuni ale Consumatorului in scopul denaturarii
indicatiilor grupurilor de masurare sau consumului energiei electrice prin ocolirea echipamentelor de masurare; (ii) exista intarzieri la plata; (iii) Consumatorul nu este proprietarul
locului de consum. Necesitatea instituirii de garantii, cuantumul acestora, modalitatile de constituire si de eliberare se vor analiza si stabili de catre Furnizor de la caz la caz. In
cazul refuzului Consumatorului de a constitui garantia in termenul stabilit de Furnizor, da dreptul acestuia din urma sa considere Contractul de furnizare reziliat de drept la data
expirarii termenului de constituire a garantiei, Furnizorul avand doar obligatia sa notifice Consumatorul asupra intervenției rezilierii. (6) Consumatorul va suporta contravaloarea
cheltuielilor de natura tehnica si administrativa efectuate de Furnizor in vederea asigurării îndeplinirii obligațiilor contractuale de plata ale Consumatorului.
INCETAREA CONTRACTULUI.
Art. 10. – (1) Cu exceptia obligatiilor de plata, în privinta cărora Partile sunt de drept puse in intarziere la data scadentei, in cazul neindeplinirii oricarei alte obligatii (cu exceptia
celor strict reglementate de lege), Partea care nu se afla în culpa va transmite celeilalte Parti o notificare de punere in intarziere cu indicarea obligatiei incalcate si a termenului de
remediere a acesteia. (2) Contractul va înceta în următoarele situaţii: (i) la expirarea duratei Contractului daca partile nu decid prelungirea acesteia; (ii) prin denuntare unilaterala
anticipata cu transmiterea de catre Consumator a unui preaviz in termenele si conditiile preavazute de legislatia aplicabila; (iii) prin transmiterea unui preaviz cu cel putin 30 de
zile inainte de data la care se doreste incetarea contractului in cazul denuntarii de catre Furnizor inainte de reinnoirea contractului. In cazul in care Furnizorul intentioneaza
incetarea contractului ulterior reinnoirii acestuia, preavizul se va transmite cu minim 5 zile inainte de data solicitata de incetare; (iv) daca modificarile de pret, inclusiv cele
impuse in cazurile de impreviziune, nu sunt agreate de Parti; (v) in caz de neplata a facturilor inainte sau dupa intreruperea furnizarii; (vi) in cazului refuzului de constituire
garantii; (vii) in cazul neremedierii in termen a obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator, de catre partea notificata, in conditiile alin. 1; (viii) daca la expirarea a 3
(trei) luni de la data la care Consumatorul trebuia sa notifice Furnizorul asupra intentiei de reconectare a locului de consum sau asupra prelungirii sistarii, acesta nu a procedat la
notificarea Furnizorului. (ix) in cazul in care oricare dintre declaratiile si garantiile din Contract se vor dovedi incorecte, incomplete, invalide sau neconforme realitatii de fapt
si/sau de drept. In acest caz, incetarea Contractului va avea loc de plin drept, fara punere in intarziere, fara formalitati prealabile si fara interventia instantelor de judecata, la data
identificarii cazului de incetare a Contractului, (x) Prin exceptie de la pct. (iii), prin denuntare unilaterala anticipata de catre Furnizor cu un preaviz de 1 (o) zi, in conditiile in care
acesta apreciaza ca sunt intrunite premizele de neplata a facturilor de catre Consumator (ex: stare iminenta de insolventa etc.)
(3) In cazul denuntarii unilaterale a Contractului de furnizare energie electrica inainte de termen de catre Consumatorul noncasnic, fara culpa Furnizorului, Consumatorul va fi
obligat la plata catre Furnizor, cu titlu de despagubiri, a unei sume egale cu jumatate din Pretul Contractului raportat la cantitatea maxima lunara consumata in perioada
contractuala, corespunzator perioadei ramase pana la expirarea duratei de valabilitate a Contractului. Valoarea despagubirilor va fi facturata Consumatorului, ulterior incetarii
contractului, scadenta facturii fiind la 15 zile de la data emiterii. (4) Toate celelalte dispozitii cu privire la incetarea Contractului sunt precizate in CGFEE.
FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT.
Art. 11. – Forta majora şi cazul fortuit desemnează orice situatie imprevizibila, inevitabila si independenta de vointa Partilor, care apare dupa semnarea prezentului Contract şi
care face imposibila, in totalitate sau partial, indeplinirea obligatiilor din Contract de catre Partea afectata. Toate celelalte dispozitii cu privire la forta majora sunt precizate in
CGFEE care fac parte integranta din prezentul Contract.
CONFIDENTIALITATE.
Art. 12. – Fiecare Parte va pastra confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute de la cealalta Parte ca urmare a incheierii sau executarii Contractului, care au legatura cu
prevederile Contractului („Informatii Confidentiale”). Toate celelalte dispozitii cu privire la Confidentialitate sunt precizate in CGFEE.
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
Art. 13. – Consumatorul declara prin semnarea Contractului a luat la cunostinta drepturile prevazute de Regulamentul UE679/2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Consumatorul este de acord ca datele cu caracter personal sa ii fie colectate si procesate de catre
Furnizor (direct sau prin Parteneri ai acestuia) fara limitare de termen, in scopul recuperarii creantelor, distributiei facturilor, prestarii de servicii de furnizare energie electrica, in
scopuri statistice si in scopul promovarii unor noi produse si servicii.
NOTIFICARI.
Art. 14. – Toate notificarile, solicitarile, cererile, pretentiile si alte comunicari efectuate in baza Contractului se vor face in scris si vor fi transmise la adresele de contact (adresa de
corespondenta) ale Partilor conform prezentului contract, sau la adresele de contact notificate de Parti in cursul executării Contractului.
LEGEA APLICABILA. LITIGII.
Art. 15. – Contractul este guvernat de legea romana. In caz de neintelegeri, Partile vor depune diligente in sensul solutionarii acestora pe cale amiabila, inclusiv prin apelarea de
servicii de mediere. Litigiile decurgand din executarea Contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila vor fi deduse spre solutionare instantei competente de drept comun
din Bucuresti: Judecatoria sector 1, respectiv Tribunalul Bucuresti, in functie de competenta materiala.
DISPOZITII FINALE
Art. 16. – (1) Orice modificare la Contract va produce efecte numai daca este facuta in scris , prin acte aditionale, cereri consemnate ale Consumatorului, notificari transmise prin
posta sau electronic (email), cu exceptia situatiilor prevazute expres in Contract si in CGFEE care fac parte integranta din prezentul Contract (ex: in caz de impreviziune).
(2) Prezentul Contract cuprinde intregul acord al Partilor in legatura cu furnizarea de energie electrica de catre Furnizor Consumatorului si prevaleaza asupra oricarui acord sau
intelegere anterioara dintre Parti cu privire la acelasi obiect.
(3) Consumatorul declara ca a negociat, inteles si luat act de prevederile integrale din prezentul Contract, pe care le accepta in mod expres.
Prezentul Contract a fost incheiat în 2 (doua) exemplare, câte 1 (unul) pentru fiecare parte, astazi ___________________, la Bucuresti.
FURNIZOR,
Societatea E.V.A Energy S.A.
Director general, Cristina Daniela Stoicescu

CONSUMATOR,

