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 Iesire nr.............. 
………………………. 

Contract cadru 
de furnizare a energiei electrice 

nr. .................../.................................. 
 

Părţile contractante: 
 
Monsson Trading S.R.L., cu sediul în Constanţa, Bd. Mamaia, nr. 158, camera 1, et. 7, judeţul Constanţa, cod poştal 900534, 
telefon 0241 582 670, fax 0241 582 672, e-mail: furnizare@monsson.eu, C.U.I. RO 25032083, înscrisă în Registrul Comerţului 
la nr. J13/228/2009, cont virament nr. RO54 BACX 0000 0007 5001 7022, deschis la  UniCredit Bank S.A. Constanţa, titulară 
a licenţei ANRE nr. 2260/14.04.2021 pentru furnizarea de energie electrică, reprezentată legal de Administrator Andrei 
Muntmark, prin împuternicit Bogdan Alexandru Zlate în calitate de vânzător, denumită în continuare Furnizor,  
 
şi 
 

Nume prenume/Denumire: 

Localitate: Strada: 

Număr: Bloc: Scara: Etaj: Apart.: 

Județ/Sector: Telefon: 

E-mail: CNP/CUI: 

 în calitate de cumpărător, denumit în continuare Client pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract de furnizare 
a energiei electrice (denumit în continuare Contract). 
 

 
Art.1. Obiectul contractului 
 

(1) Obiectul contractului îl constituie vânzarea/furnizarea de energie electrică de către Furnizor şi 
cumpărarea/achiziţia de energie electrică de către Client, la punctele de consum ale Clientului descrise în Anexa 1, 
în schimbul plăţii preţului energiei electrice menţionat la art. 3.  

(2) Prin semnarea contractului, părţile acceptă ca în toate raporturile contractuale să respecte Condiţiile generale 
pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali, care  completează  prevederile  contractului.  Acestea  sunt 
publicate pe site-ul Furnizorului (www.monssontrading.eu), iar, la solicitarea Clientului, se pun în mod gratuit la 
dispoziţia acestuia, prin unul dintre următoarele mijloace de comunicare: fax, e-mail, inmanare personala pe 
suport hartie, conform solicitarii. 

(3) Furnizorul informează Clientul asupra oricăror modificări şi/sau completări ale documentului prevăzut la alin. (2), 
prin inscrierea pe factura si prin afişarea pe site-ul propriu, iar la solicitarea Clientului, forma actualizată se pune 
în mod gratuit la dispoziţia acestuia. 

(4) Informatii actualizate privind preturile/tarifele aplicabile se pot obtine prin intermediul a cel putin uneia dintre 
urmatoarele modalitati de informare puse la dispozitia Clientului, dar fara a se limita la aceasta: accesarea paginii 
de internet a Furnizorului (www.monssontrading.eu), apelarea numarului de telefon din antet, consultarea 
informatiilor mentionate in cuprinsul facturilor. 
 

Art.2. Durata contractului 
 

(1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 1 an, începând cu data de ………………………... Ulterior 
acestei perioade, durata contractului se prelungeste automat cu perioade succesive a cate  1 an, daca niciuna 
dintre parti nu notifica celeilalte parti incetarea sa, cu preaviz de cel putin 30 (treizeci) de zile fata de data la care 
contractul s-ar prelungi automat. 

(2) Pentru racordare locuri de consum noi, Părțile contractante convin că intrarea în vigoare a prezentului  contract, 
să aibă loc numai după și condiționat de emiterea Avizului tehnic de Racordare, realizarea lucrărilor de racordare, 
emiterea  Certificatului de racordare, semnarea contractului de distribuție și emiterea celorlalte documente 
necesare și obligatorii pentru derularea contractului de furnizare, in condițiile menționate in Oferta. Data intrării 
in vigoare a contractului de furnizare va fi notificată de către Furnizor. 

 
Art.3. Preţul 
 

http://www.monssontrading.eu/
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(1) Clientul va datora si va achita Furnizorului contravaloarea energiei electrice consumate conform Pretului total al 
contractului, in cuantum de ______________lei /MWh (fara TVA). 

(2) Preţul energiei electrice (PEE) este______ Lei/MWh (fara TVA), include componenta de achiziție a energiei electrice 
(inclusiv tariful de transport- componenta de introducere a energiei electrice în rețea) și componenta de furnizare  
si este valabil pentru  primele  3 luni contractuale, calculate din momentul intrarii in vigoare a contractului. Pretul 
energiei electrice  ( PEE ) se modifica trimestrial, conform prevederilor alin. (6) din prezentul articol. Pretul de 
furnizare al energiei electrice (PF) este _____Lei/MWh (fara TVA). Preţul de furnizare al energiei electrice (PF) 
cuprinde pretul energiei electrice (PEE) si  tarifele şi taxele menţionate mai jos: 

a. Tariful de servicii de sistem (TSS): ______ Lei/MWh (fara TVA); 
b. Tariful de extragere din reţea (TL) în regiunea ____________: ______ Lei/MWh (fara TVA); 
c. Tarifele de distribuţie pentru înaltă tensiune (IT)  în regiunea ________: _______ Lei/MWh (fara TVA); 
d. Tarifele de distribuţie pentru medie tensiune (MT) în regiunea __________: ______ Lei/MWh (fara TVA); 
e. Tarifele de distribuţie pentru joasă tensiune (JT) în _____________: _________ Lei/MWh (fara TVA); 

 
Pretul total al contractului (PT) este de ___________ Lei/MWh (fara TVA) si cuprinde Pretul de furnizare al energiei 
electrice (PF) la care se adauga urmatoarele tarife reglementate: 

 
a. Valoarea certificatelor verzi: ____________Lei/MWh (fara TVA) – facturarea şi regularizarea se vor face 

conform Conditiilor Generale de Furnizare; 
b. Valoarea contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă corespunzătoare anului în curs: ______ Lei 

/MWh (fara TVA); 
c. Valoarea accizei pentru energia electrică, stabilită conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare: _______ Lei/MWh (fara TVA); 
d. precum și orice alte tarife/costuri introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării 

prezentului contract conform legislaţiei în vigoare; 
 

Taxa pe valoarea adaugată: 19%, stabilită conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal in vigoare la data semnarii 
contractului; 
 

(3) Preţul total al contractului (PT) cuprinde toate tarifele şi taxele menţionate la alin. (2), precum și orice alte 
tarife/costuri introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării prezentului contract conform 
legislaţiei în vigoare. Aceste costuri se stabilesc în conformitate cu reglementările legale în vigoare la momentul 
facturării şi se regăsesc în cuprinsul fiecărei facturi emise de furnizor în baza prezentului contract. 

(4) Fără ca această prevedere sa fie afectată de orice alte prevederi contrare din prezentul contract, modificarea 
preţului energiei electrice, pretului de furnizare si al pretului total al contractului se aplică obligatoriu şi de drept 
prin simpla notificare iar noul preţ va fi comunicat de către Furnizor Clientului, în cazul în care ANRE sau orice altă 
autoritate competentă, prin Ordinele, Deciziile sau orice alte documente emise de acestea, modifică preţul 
reglementat la producător, tarifele pentru transport energie electrică, servicii de sistem, tarifele de distribuţie, 
certificate verzi  şi contribuţia pentru cogenerare, acciza la energia electrică, TVA si/sau orice alte taxe, tarife, 
impozite şi reţineri aplicabile reglementate de lege. Notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor 
modificări pe factura de energie electrică. 

(5) Prețul total al contractului se poate actualiza sau modifica în conformitate cu situatiile si conditiile prevazute de 
art. 11 „Modificarea circumstanţelor” din Condiţiile Generale de Furnizare.  

(6) La expirarea perioadei de valabilitate a pretului conform alin. (2), Furnizorul își rezervă dreptul de a proceda, 
trimestrial, la modificarea acestuia, notificând Clientului noua valoare a pretului total al contractului (PT) si 
perioada de valabilitate a acestuia, cu cel puţin 14 zile înainte de data intrării în vigoare a modificarilor. Modificarea 
se va aplica prin încheierea unui act aditional. 

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), dacă în termen de 14 de zile de la transmiterea notificării, Clientul nu își 
exprimă refuzul de a accepta modificările intervenite asupra preţului total al contractului printr-o notificare scrisă 
comunicată Furnizorului, acestea se consideră acceptate de către Client in mod tacit și se aplică prezentului 
contract. 

(8)  În cazul în care Clientul nu este de acord cu modificarea prețului total al contractului, în termen de 14 zile de la 
data notificării, are obligația de a informa în scris Furnizorul cu privire la acest fapt, având dreptul să solicite 
denunţarea unilaterală a prezentului contract. In cazul in care Clientul nu este de acord cu modificarea prețului 
total al contractului si nici nu denunta contractul in termenul de 14 zile de la data notificarii, contractul de Furnizare 
incheiat intre parti se va derula in continuare, fiind aplicabil pretul total al contractului notificat.  
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Art.4. Facturare şi modalităţi de plată 
 

(1) Facturarea serviciului de furnizare a energiei electrice se realizează lunar in primele 15 zile lucratoare ale lunii ce 
succede luna contractuală. Furnizorul va emite către Client o factură pe baza indexului transmis de client prin 
sistemul autocitire, pe bază de estimare sau in urma masurarilor facute de Operatorul de distributie, care va 
cuprinde: 

- contravaloarea cantităţii de energie electrică activă, conform măsurătorii efectuate de operatorul de 
transport/distribuţie; 

- contravaloarea cantităţii de energie electrică reactivă, conform măsurătorii efectuate de operatorul de 
transport/distribuţie; 

(2) Facturarea energiei electrice active furnizate se realizează în una din următoarele modalităţi: 
 se va întocmi o factură lunară, care să cuprindă consumul tuturor punctelor de consum menţionate în Anexa 

1. Această factură va fi însoţită de procesele verbale de citire contor emise de operatorul de transport/distribuţie 
pentru fiecare punct de consum în parte; 

 
  se vor întocmi facturi lunare individuale pentru fiecare loc de consum menţionat în Anexa 1. Fiecare dintre 
aceste facturi va fi însoţită de procesul-verbal de citire contor emis de operatorul de transport/distribuţie. 
  

(3) Factura va fi transmisă Clientului prin mijloace electronice (e-mail), în format Portable Document Format (PDF) la 
adresa de e-mail a acestuia, în termen de 3 (trei) zile de la emitere şi va fi considerată primită de către Client în 
momentul recepţionării de către Furnizor, în sistemul propriu, a confirmării transmiterii emise de serviciul de 

trasmitere folosit. Semnarea prezentului Contract reprezintă acordul expres al Clientului cu privire la modul de 

comunicare a facturilor. 
(4) La solicitarea Clientului, transmisă în scris sau electronic, furnizorul asigură schimbarea modalității de transmitere, 

fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract. 
(5) Facturile vor fi achitate integral de către Client prin transfer bancar, la ghişeele băncii Furnizorului sau la casieriile 

Furnizorului, în termen de maximum 20 (douazeci) zile calendaristice de la data emiterii facturii. Se consideră drept 
dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al Furnizorului. 

(6) Dacă o factură emisă conform prezentului contract nu este onorată în termenul scadent, atunci Furnizorul va fi 
îndreptăţit să perceapă Clientului şi Clientul va plăti penalităţi la suma datorată, conform facturii respective, pentru 
fiecare zi de intârziere, cu începere din prima zi după expirarea termenului de plată scadent şi până în ziua efectuării 
plăţii (exclusiv). Valoarea procentuală a penalităţii este de 0,1% din valoarea sumei datorate, pe fiecare zi 
calendaristică de întârziere. Valoarea totală a penalităţilor poate depăşi cuantumul asupra căreia penalităţile sunt 
aplicate; 

(7) in situația în care decontul final de regularizare și factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi conțin 
un sold negativ, sumele care trebuie returnate Clientului de către Furnizor sunt comunicate prin intermediul 
facturii emise de Furnizor și se returnează astfel: 
  Fără costuri suplimentare pentru Client (prin contul bancar comunicat Furnizorului) 
  Cu costuri suplimentare pentru Client (prin mandat poştal la adresa de corespondență comunicată) 

(8) Sumele care, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, trebuie returnate Furnizorului de către Client, sunt 
comunicate prin intermediul facturii emise de Furnizor și se returnează in contul bancar al Frnizorului. 
 
 

 
Art.5. Declarații 
 

(1) Fiecare parte declară și garantează în favoarea celeilalte părți că:  
(i) are capacitatea de a încheia prezentul Contract și de a-și exercita drepturile și obligațiile ce derivă din acesta; 
(ii) a obținut toate autorizările și acordurile necesare, legale sau statutare, pentru încheierea în mod valabil a 
Contractului;  
(iii) persoanele care semnează contractul sunt autorizate sa facă acest lucru, în conformitate cu prevederile 
statutare și legile aplicabile;  
(iv) niciuna dintre Pǎrți nu poate sǎ își cesioneze drepturile și obligațiile conform prezentului Contract fǎrǎ 
acordul scris prealabil al celeilalte Pǎrți. 

(2) Părțile declară și garantează următoarele: 
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(a) dețin toate informațiile și datele pe care le-au considerat necesare cu privire la prestațiile prevăzute de 
prezentul contract, inclusiv prevederile legale referitoare la prestațiile care decurg din acesta, iar acestea au 
fost considerate satisfacătoare în vederea încheierii prezentului contract; 
(b) își asumă riscul de eroare cu privire la informațiile și datele suplimentare pe care nu le-au investigat sau 
solicitat de la cealaltă parte; 
(c) voința de a încheia prezentul contract s-a format în mod liber; 
(d) au experiența și cunoștințele necesare pentru a încheia prezentul contract; 
(e) fiecare parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul contract, cu intenţia de a-şi asuma 
toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta şi de a executa întocmai toate prevederile acestuia; 
(f) prin semnarea prezentului contract, fiecare parte confirmă faptul că a înţeles şi acceptă fiecare şi toate 
prevederile contractului, pe care le consideră echitabile. 
(g) ambele părţi declară că au avut posibilitatea negocierii prevederilor contractului. 

(3) Clientul declară că: 

• acorda Furnizorului un mandat irevocabil fara reprezentare, cu titlu gratuit, pentru ca Furnizorul sa poata 
incheia Contractele de distributie si de transport energie electrica; 

• utilizează energia electrică pentru locurile de consum indicate în Anexa 1 a contractului de furnizare cu 
respectarea condițiilor stabilite prin avizul/avizele tehnic(e) de racordare/certificatul/certificatele de 
racordare, care fac parte integrantă din contractul de furnizare, şi autorizează MONSSON TRADING SRL să 
solicite şi să primească date tehnice de la Distribuitor, iar atunci când datele tehnice ale Clientului nu 
coincid cu cele ale Distribuitorului, Furnizorul are dreptul sa solicite si Clientul este obligat sa comunice 
Furnizorului date solicitate, actualizate; 

• deține un drept locativ asupra spatiului aferent punctului de consum pentru care se solicita incheierea 
contractului, avand calitatea de ...................(proprietar/coproprietar, unic mostenitor, comostenitor, sot, 
chirias, beneficiar renta viagera, etc);  

• nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în 
care se dovedește contrariul, consimte ca prezentul Contract să înceteze de drept, fără o înștiințare 
prealabilă din partea Furnizorului, la data dovedirii contrariului;  

• la data semnarii prezentului Contract, Clientul nu se afla in incapacitate de plata si impotriva sa nu s-a 
deschis procedura insolventei, falimentului sau reorganizarii judiciare; 

• acceptă toate clauzele care ar putea fi calificate ca fiind clauze neuzuale în înţelesul art. 1.203 din Codul 
Civil, incluzând, fără limitare, următoarele clauze din prezentul Contract, art. 3 alin. (2) – (8), respectiv din 
Anexa - Conditii Generale de Furnizare: art. 2, art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (3), art. 11. 
 

Art.6. Incetarea contractului. Dispoziţii finale 
 

(1) Contractul de furnizare a energiei electrice încetează în oricare dintre următoarele situații: 
a) la expirarea perioadei de valabilitate a contractului; În aceasta situatie furnizorul notifică Clientul cu privire la 
încetarea contractului de furnizare, cu cel puțin 30 de zile înainte de data efectivă de la care contractul de furnizare 
încetează. Notificarea poate fi comunicată Clientului în anexa la factură. 
b) prin acordul de voință al ambelor părți contractante; 
c) in baza denuntarii unilaterale/rezilierii/incetarii conform Conditiilor Generale de Furnizare; 

(2) Anexele sunt parte integrantă din prezentul contract: 
 Anexa – Condiții Generale pentru furnizarea energiei electrice (disponibile în format electronic pe site-ul  
www.monssontrading.eu, la cerere, prin fax, e-mail ori în format tipărit) 
  
 Anexa 1 – Puncte de consum 

 Anexa  2 – Acord GDPR 
 

Art. 7.    Soluționarea litigiilor. Jurisdicția competentă 
 

(1) Părțile convin că toate neînțelegerile privind valabilitatea prezentului Contract sau rezultate din interpretarea, 
executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.   

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, Părţile se pot adresa:  
a) Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în vederea declanșării procesului de soluționare la 
nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru 
soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și 
gaze naturale în vigoare; sau  
b) instanţelor de judecată de la sediul Furnizorului; sau  
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c) pot apela la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor/litigiilor.  
(3) Acest Contract și toate obligațiile părților care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate și sub toate 

aspectele legislației române în vigoare.  
 

Prezentul contract a fost încheiat la data de ……………………………….., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte contractantă. 
 
 

Furnizor Client 

Monsson Trading S.R.L. ................................... 
                Administrator Andrei Muntmark  

        Prin împuternicit  Bogdan Alexandru Zlate  



 

 
Pagina 6/ 7 

 
Monsson Trading S.R.L. 

 Bd. Mamaia, nr. 158, et. 7, 900534, Constanţa, România, 
Telefon: +40 241 582.670; Fax: +40 241 582.672; Email: furnizare@monsson.eu 

 

 

Anexa 1 
la contractul de furnizare a energiei electrice 

 nr. .................../.................................. 
 

 
Puncte de consum 

 
 

Art.1. Cantitatea de energie electrică estimată a fi cumpărată de Client şi furnizată de Furnizor este de .......... MWh/an. 

 
Art. 2 Cantitățile lunare de energie electrică s-au stabilit de comun acord între Furnizor și Client. 
Art. 3 Facturarea consumului de energie electrică în perioadele în care nu se citește indexul contorului sau nu se transmite autocitirea in ultimele 5 zile ale lunii de consum, se face pe 
baza cantităților corespunzătoare de energie electrică din prezenta convenție de consum. Regularizarea consumului estimat se va face prin citirea contorului şi emiterea facturii de 
regularizare. 
Art. 4 Dacă pe parcursul duratei de valabilitate a convenţiei încheiate se constata  incorectitudinea cantităţilor lunare agreate de parti pentru calculul consumului estimat, Clientul poate  
solicita modificarea convenţiei, sau poate solicita renunţarea la estimarea prin convenţie şi modificarea metodei de estimare pe baza istoricului de consum real măsurat. Clientul poate 
solicita modificare cantitatilor din prezenta conventie cu condiția ca noile valori să fie transmise cu cel puțin 5 de zile înainte de începerea lunii de consum (interval de facturare). 
Art. 5 Modificarea sau înnoirea convenţiei de consum se poate face numai la solicitarea titularului de contract, astfel: prin prezentare la sediile furnizorului, prin corespondenţă poştală 
transmisă la adresa sediului furnizorului, prin e-mail, prin formularul de contact de pe site-ul furnizorului. 

Furnizor Client 
Monsson Trading S.R.L. ................................... 

                Administrator Andrei Muntmark 
 
        Prin împuternicit  Bogdan Alexandru Zlate  
  

 
 
 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire  

Adresă 

Cod POD 
(transport/distribuţie) Serie contor 

Conventie de consum energie electrică 
 

ian feb mart apr mai iun iul aug sept oct nov dec  

1                 
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Anexa 2 - Acord GDPR 

 
Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) a intrat în vigoare la 25 mai 2018, aducând schimbări majore cu privire la protecția datelor cu caracter 
personal în Uniunea Europeană şi în afara graniţelor sale. Pentru a ne conforma dispozițiilor acestuia, dorim să ne asigurăm că sunteți de acord să primiți 
știri de la noi, precum și felicitări, briefinguri și buletine informative, cunoscute și sub numele de Comunicări de Marketing.  
 

☐  Da, suntem de acord sa primim comunicari de marketing 

☐  Nu, nu suntem de acord sa primim comunari de marketing 
 
În cazul în care vă veti dezabona, dacă vreți să rămâneți la curent cu noutățile noastre, știrile și scrisorile informative, acestea vor fi disponibile pe site-ul 
nostru la adresa http://www.monssontrading.eu/   
În cazul în care nu vă veti dezabona, veţi continua să primiți Comunicările noastre de Marketing. Cu toate acestea, veți putea să renunțați în orice 
moment prin trimiterea prin e-mail a textului "Dezabonare" la adresa gdpr.mt@monssontrading.eu. 
  
Puteți accesa imediat Politica de Confidențialitate, pentru a înțelege mai bine informațiile despre site-ul nostru și practicile de confidențialitate, precum si 
politica de utilizare a cookie-urilor. 
 
Ne dorim să rămânem în continuare în contact cu dumneavoastră! 
 
 
 

http://www.monssontrading.eu/

