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CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI  ELECTRICE  

LA CONSUMATORI CASNICI  ELIGIBILI 

 

NR.________-1/ ____________ 

 

Părtile contractante: 

FURNIZOR: CLIENT / CONSUMATOR: 

DENUMIRE 
IMPERIAL  DEVELOPMENT 

SRL 
NUME, PRENUME  

ADRESA 
CLUJ-NAPOCA, STR. PLOIESTI, 

NR. 6-8 , ETAJ 3, JUD. CLUJ 
DOMICILIUL  

IDENTIFICARE 
CUI: RO21571247;  

ONRC: J12/1783/1997 
CNP  

TELEFON +4.0264.432.239 CI SERIA/NR.  

FAX +4.0264.432.259 TELEFON  

E-MAIL office@imperialdevelopment.ro  E-MAIL  

CONT RO71CECECJ0130RON0763603 CONT  

BANCA 
CEC BANK  - Sucursala Cluj-

Napoca 
BANCA  

REPREZENTANT 
LEGAL Lucian MIHAI 

ADRESA 
CORESPON-

DENTA (dacă este 

alta fată de 
domiciliu) 

 

 

Au incheiat prezentul contract de furnizare a energiei electrice pentru locul/locurile de consum: 

 
ADRESA 

LOC 
CONSUM 

 

 

OPERATOR 
RETEA 

          TELEFON  DERANJAMENTE:    

Prefix 

judet 

+929 

ATR/CR:  

POD (cod 

unic loc 
consum) 

 Pa kw TENSIUNE kV±10% FRECVENTA 
50Hz±1

% 

SERIE 

CONTOR  CONST.  BRANSAMENT 
JT  (joasa 

tensiune) 

CONSUM 

MEDIU 
LUNAR 

 kW 

Cunoscand sanctiunile prevăzute de Codul Penal privind falsul in declaratii, consumatorul declară pe 

proprie răspundere că la adresa locului de consum de mai sus NU se desfăsoară activităti cu caracter 

comercial. 

 

 

Semnătura consumatorului _______________________________________ 

 

Cu următoarele conditii specifice de contractare, acceptate de comun acord de ambele părti: 

 

DURATA CONTRACTULUI  

mailto:office@imperialdevelopment.ro
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PRETUL ENERGIEI 

ELECTRICE ACTIVE 
(LEI/KWh) 

 

AUTOCITIRI 
Clientul/Consumatorul  va  transmite indexul autocitit in ultimele trei zile calendaristice 

in cursul lunii de livrare. 

FACTURARE 
Lunară, factura se comunică prin e-mail si postă, in primele 15 zile lucrătoare ale lunii 

următoare lunii de livrare. 

TERMEN DE PLATA 20 zile calendaristice de la data comunicării facturii. 

DOBANZI PENALIZATOARE 0,1% din valoarea scadentă pentru fiecare zi de intarziere de la data scadentei 

 

Prezentul contract de de furnizare a energiei electrice se completează cu Conditiile Generale de Furnizare a 

Energiei Electrice la Clienti Finali Casnici care este disponibil la adresa http://imperialdevelopment.ro/clienti-

casnici.html .  

Pentru evitarea oricarui dubiu, prin semnarea prezentului contract, părțile declară că au citit, au înțeles, sunt de 

acord si confirmă că isi asumă si acceptă in mod expres toate condițiile generale de contractare - Condițiile 

Generale de Furnizare a Energiei Electrice la Clienți Finali Casnici, inclusiv, dar fără limitare, clauzele privind 

modificarea de circumstanțe, cauzele exoneratoare de răspundere si orice alte clauze ce pot să fie definite ca 

standard si/sau neuzuale. 

Prezentul contract are in componență Anexa nr.1 – Convenție de consum - Cantităţile lunare de energie electrică 

comandate în perioada contractuală si Anexa nr. 2 – Preturi de contract. 

Prezentul contract a fost incheiat la data de _________________ in doua exemplare originale, cate unul pentru 

fiecare parte contractantă. 

 

 FURNIZOR       CLIENT / CONSUMATOR 

Administrator                                        

....................... 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 / 5 
 

Anexa 1 

La contractul nr. ...........-1/....................... 

 

 

CONVENŢIE DE CONSUM 

Cantităţile lunare de energie electrică comandate în perioada contractuala 

 

 

 

 

 

  

 

Cantitatile lunare de energie electrica din Conventia de consum se stabilesc de comun acord intre furnizor 

si client.  

Pentru facturare se utilizeaza consumul mediu zilnic aferent cantitatilor lunare de energie electrica din 

Conventia de Consum. 

 

 

        Furnizor                Client / Consumator 

Administrator                                        

.........................     ...............................  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Cantitatea de 

energie electrică 

[KWh] 

Ianuarie  

Februarie  

Martie  

Aprilie  

Mai  

Iunie  

Iulie  

August  

Septembrie  

Octombrie  

Noiembrie  

Decembrie  

Total an  
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Anexa 2 

La contractul nr. .......-1/..................... 

 

PRETURI DE CONTRACT 

 

Pretul de contract pentru energia activa furnizata este: 

 

Denumire Tarif Joasa tensiune JT 

 Tarif serviciu sistem TSS  

 Tarif serviciu de transport pentru extragere retea (TL)  

 Tarif pentru serviciul de transport introducere retea (TG)  

 Tarif distributie -  JT    

 Pret bază   

 Pret Contract Furnizare - total lei/MWh   

 

Pretul de contract nu include : 

a) acciza pentru electricitate: stabilita pentru anul 2017, la valoarea de 0,00474 lei /KWh pentru energia 

utilizata in scop necomercial si la valoarea de 0,00237 lei /KWh pentru energia utilizata in scop comercial, in 

conformitate cu prevederile Codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/ 2015 modificata; 

b) taxa de cogenerare de inalta eficienta conform Ordinului ANRE nr. 117/ 2016, calculata la valoarea 

de 0,01301 lei/ KWh exclusiv TVA ; 

c) contravaloare certificate verzi : valoarea stabilita de ANRE pentru anul 2017 pentru un certificat 

verde este intre 133,0611 lei si 271,0624 lei. 

Cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată pentru anul 2017: 0,320 CV/MWh 

(conform Ordinului ANRE nr. 119/2016 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate 

verzi aferentă anului 2017) 

1) in factura de regularizare precizata la articolului 4.4.3 din Conditiile Generale de Furnizare a Energiei 

Electrice la Clienti Finali Casnici se vor factura si  certificatele verzi, in baza urmatorului algoritm de calcul: 

VCVEPF = CCVE * ECPF* PMPCVO   [lei] unde: 

VCVEPF = valoare estimata a certificatelor verzi corespunzatoare perioadei de facturare (perioada de 

facturare este aceeasi cu a facturii, [lei]; 

CCVE = cota estimata de achizitie de certificate verzi publicata de catre ANRE pentru anul de consum 

[certificate verzi/MWh]; 

ECPF = cantitatea de energie electrica activa consumata in perioada de facturare in baza prezentului 

contract (perioada de facturare este aceeasi cu a facturii precizate in cadrul contractului) [MWh]; 

PMPCVO = pretul certificatelor verzi achizitionate de furnizor pe pietele centralizate administrate de 

operatorul pietei de energie electrica; Pretul este determinat de catre furnizor in conformitate cu prevederile Legii 

nr. 220/2008, [lei/certificat verde]; 

2) o factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi facturate pentru anul anterior, emisa in 

termen de 15 zile de la comunicarea de catre ANRE a cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi  in baza 

urmatorului algoritm de calcul: 

VCVR = CCVA * ECAA * PMPCVFA  - VCVFAA    [lei] 

unde: 

VCVR = valoarea facturii de regularizare a certificatelor verzi [lei]; 

CCVA = cota obligatorie de achizitie de certificate verzi comunicata de catre ANRE pentru anul anterior 

(se calculeaza ca fiind raportul dintre numarul total de certificate verzi emise la nivel national si consumul final 

de energie electrica la nivel national in anul anterior)  [certificate verzi/MWh]; 

ECAA =  energie consumata in anul anterior in baza prezentului contract [MWh]; 

PMPCVFA =  pretul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de catre furnizor pentru anul anterior 

[lei/certificat verde]; 

VCVFAA =  suma tuturor valorilor certificatelor verzi facturate pentru anul anterior  [lei]; 
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d) TVA – taxa pe valoare adaugata conform legislatiei in vigoare. 

 

Acciza, TVA-ul,  contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă si costul cu certificatele verzi se 

ajustează conform modificarilor stabilite prin acte normative, de către organele abilitate, fara sa fie necesara 

incheierea unui act aditional la contractul de furnizare.  

 

 

            Furnizor         Client /Consumator 

    Administrator                                        

....................... 
 

 

 

        
 


