ANEXA nr. 3
PROCEDURA DE DERULARE A CONTRACTULUI
1.

CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ
Energia electrică furnizată de către Vânzător
și consumată de către Cumpărător se
determină pe baza măsurătorilor realizate de
către operatorul de distribuție la ale cărei
rețele sunt racordate locurile de consum ale
Cumpărătorului și este transmisă de acesta
Cumpărătorului și Vânzătorului, conform
reglementărilor în vigoare.
2. FACTURAREA ENERGIEI ELECTRICE
ACTIVE ȘI REACTIVE LA ÎNCETAREA
CONTRACTULUI
La încetarea Contractului, în situația în care
Cumpărătorul/Vânzătorul are debite față de
Vânzător/Cumpărător, regularizarea se face
prin emiterea decontului final de regularizare
de către Vânzător/ Cumpărător, în termen de
maxim 42 zile de la încetarea Contractului și
plata acesteia de către Cumpărător/ Vânzător
în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la
emiterea facturii. Neachitarea facturii de către
Cumpărător la data scadenței atrage după
sine penalități pentru fiecare zi de întârziere,
conform prevederilor Articolului 5.4 și 5.5.
3. REGULARIZAREA
COSTURILOR
CU
CERTIFICATELE VERZI
3.1. Pentru fiecare lună contractuală, costul
certificatelor verzi se facturează conform
prevederilor
legale,
cu
respectarea
următoarele aspecte:
a) În factura de energie electrică emisă de
Vânzător și transmisă Cumpărătorului,
contravaloarea
certificatelor
verzi
se
evidențiază pe factură separat față de
celelalte
obligații
financiare
ale
Cumpărătorului, precizate la pct. 2.1. de mai
sus, precizându-se temeiul legal.
b) Această valoare reprezintă produsul dintre
valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție
de certificate [CV/MWh] estimate/publicate
de către ANRE, cantitatea de energie
electrică facturată [MWh] și prețul CV calculat
ca preț mediu ponderat al tranzacțiilor din

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

piața centralizată a CV în luna anterioară lunii
de facturare [lei/CV].
Vânzătorul va achiziționa un număr de
certificate verzi aferente furnizării energiei
electrice Cumpărătorului, în cota stabilită de
ANRE, de pe Piața Centralizată a
certificatelor verzi și/sau prin tranzacții
bilaterale.
În fiecare an calendaristic, la termenele
prevăzute în reglementări, Vânzătorul va
prezenta
Cumpărătorului
documente
justificative emise de Operatorul Pieței de
Certificate Verzi și/sau de către furnizorii de
certificate verzi de la care Vânzătorul a
achiziționat certificate verzi, care să ateste
costurile de achiziție a certificatelor verzi
aferente furnizării energiei electrice.
În cazul în care costurile estimate au fost mai
mari decât costurile justificate, Vânzătorul va
restitui suma încasată suplimentar prin
emiterea unei facturi de regularizare.
În cazul în care costurile estimate au fost mai
mici decât costurile justificate, Cumpărătorul
va plăti diferența în baza unei facturi de
regularizare emise de Vânzător.
Plata facturilor de regularizare se face în
termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data
emiterii respectivelor facturi. Neachitarea
facturii de către Cumpărător/ Vânzător la data
scadenței atrage după sine penalități pentru
fiecare zi de întârziere, conform prevederilor
punctului 5.4 si 5.5.
În conformitate cu prevederile legale în
domeniul surselor regenerabile de energie,
prezentul Contract produce efecte până la 1
septembrie a anului calendaristic următor
celui în care Contractul a produs efecte,
perioadă în care Vânzătorul are dreptul să
emită facturi de regularizare finale indiferent
dacă Contractul este încetat, denunțat sau
reziliat.
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