
 
 

CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE 
 

Nr. _________ din data ___________ 
 
    CAP. 1 
    Partile contractante 
 
    ART. 1 

Art.1 S.C ENERGOTERM S.A. cu sediul în localitatea Tulcea, str.Isaccei nr.73, judet Tulcea,cod unic de 
inregistrare RO17747931, cont RO59RNCB0256043338900001  deschis la B.C.R. Sucursala Tulcea, reprezentatã de 
ing. Bîscă Nicuşor Liviu având functia de manager general si de ec.Pancencu Traian având functia de director 
economic, denumitã în continuare Furnizor si 

…………………………………………………………..  persoana juridical romana, cu sediul social în 
………………………….., înregistrata la Registul Comertului sub nr.- cod unic de înregistrare 
………………………………… cont nr. …………………………deschis la ………………………………………. 
reprezentatã legal prin ……………………….., având calitatea de …………………, denumitã în continuare Utilizator. 

 
    CAP. 2 
    Obiectul contractului 
    ART. 2 
    (1) Obiectul prezentului contract il reprezinta furnizarea energiei termice pentru incalzire si pentru apa calda de 
consum, in conditiile prevazute in acesta. 
    (2) Prezentul contract stabileste raporturile juridice dintre furnizor si utilizator cu privire la furnizarea, utilizarea, 
facturarea si plata energiei termice. 
    (3) Raporturile dintre furnizor si utilizator se stabilesc la punctul de delimitare intre reteaua interioara a utilizatorului 
aflata pe proprietatea acestuia si reteaua publica. 
    (4) Responsabilitatile privind intretinerea si repararea retelei interioare sunt in sarcina utilizatorului chiar daca 
contorul de bransament este montat in alt punct decat punctul de delimitare/separare. Elementele de identificare ale 
punctului de delimitare/separare sunt prevazute in anexa nr. 1. 
    (5) Parametrii de calitate trebuie asigurati in punctul de delimitare/separare. 
    (6) Prestarea altor activitati conexe serviciului dincolo de punctul de delimitare va face obiectul altor contracte de 
prestari de servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala, fata de prevederile prezentului contact. 
    ART. 3 
    Prezentul contract s-a incheiat pentru suprafata utila de 2225mp si pentru un numar de persoane de -. 
    ART. 4 
    In anexa nr. 2 sunt mentionate standardele, normativele si conditiile de calitate privind furnizarea energiei termice 
valabile la data semnarii prezentului contract. 
    ART. 5 
    (1) Prezentul contract se incheie pe durata nedeterminata. 
    (2) Rezilierea prezentului contract se poate face la cererea utilizatorului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice si 
numai dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate catre furnizor. 
 
    CAP. 3 
    Drepturile si obligatiile furnizorului 
    ART. 6 
    Furnizorul are urmatoarele drepturi: 
    1. sa factureze si sa incaseze lunar contravaloarea cantitatilor de energie termica furnizate, stabilite in conformitate cu 
metodologia de calcul aprobata de autoritatea de reglementare competenta, la tarifele aprobate de autoritatea 
administratiei publice locale; 
    2. sa aplice penalitati egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, in cazul 
neachitarii facturilor la termen; 
    3. sa initieze modificarea si completarea prezentului contract sau a anexelor la acesta prin acte aditionale, conform 
modificarilor stabilite de autoritatea de reglementare competenta; 
    4. sa aiba acces la instalatiile de utilizare a energiei termice de pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea 
respectarii prevederilor contractuale, a functionarii, integritatii sau pentru debransare, in caz de pericol de avarie sau 



neplata, precum si la contor, daca se afla pe proprietatea utilizatorului, in vederea citirii, verificarii metrologice sau 
integritatii acestuia. Accesul se va efectua in prezenta delegatului imputernicit al utilizatorului; 
    5. sa stabileasca conditiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorului de la instalatiile aflate in 
administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice in vigoare si a reglementarilor elaborate de autoritatea de 
reglementare competenta; 
    6. sa desfiinteze bransamentele sau racordurile realizate fara obtinerea avizelor legale si sa sesizeze autoritatile 
competente in cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradari ale componentelor sistemului de alimentare 
centralizata cu energie termica - SACET; 
    7. sa aiba acces, in conditiile legii, la instalatiile interioare ale utilizatorului de energie termica ori de cate ori este 
necesara interventia la acestea pentru asigurarea functionarii normale a intregii instalatii; 
    8. sa stabileasca lucrari de revizii, reparatii si de intretinere planificate la retelele si la instalatiile apartinand SACET. 
    9. sa intrerupa, total sau partial, furnizarea energiei termice pe durata necesara executarii lucrarilor de intretinere si de 
reparatii programate, cu anuntarea in prealabil a utilizatorului; 
    10. sa suspende sau sa limiteze furnizarea agentului termic, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5 zile: 
    a) in cazul depasirii termenului legal pentru achitarea facturilor stabilite potrivit prezentului contract; 
    b) in cazul neachitarii contravalorii daunelor, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, 
provocate de distrugerea sau deteriorarea unor constructii ori instalatii aferente infrastructurii SACET; 
    c) in cazul impiedicarii in orice fel a delegatului imputernicit al furnizorului de a controla instalatiile de utilizare, de a 
monta, de a verifica, de a inlocui sau de a citi aparatele de masurare-inregistrare ori de a remedia defectiunile la 
instalatiile administrate de furnizor, indiferent daca acestea se afla pe proprietatea utilizatorului sau pe domeniul public; 
    d) in cazul bransarii fara acordul furnizorului la retele publice sau la instalatiile altui utilizator ori schimbarii, fara 
acordul furnizorului, in cadrul unor lucrari de reparatii capitale, reconstruiri, modificari, modernizari sau extinderi, a 
caracteristicilor tehnice si/sau a parametrilor instalatiilor de utilizare; 
    e) in cazul in care utilizatorul nu remediaza defectiunile la instalatiile interioare si prin aceasta prejudiciaza 
alimentarea cu energie termica a altor utilizatori; 
    f) in cazul in care se constata diferente, semnificativ mai mari decat cele datorate erorilor de masura, intre cantitatea 
de agent termic pentru incalzire intrata si cea iesita in/din instalatiile utilizatorului; 
    g) la cererea utilizatorului; 
    11. sa asigure o temperatura de 12 grade C in spatiile cu destinatie de locuinta in cazul limitarii furnizarii agentului 
termic de incalzire pentru neplata; 
    12. sa suspende prezentul contract in situatiile in care timp de 3 luni de la data aplicarii masurii de limitare a furnizarii 
prevazute la pct. 10 lit. a), c), d) si f) nu a fost inlaturata cauza pentru care s-a procedat la limitarea furnizarii; 
    13. sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea agentului termic, dar nu mai mult de 24 de ore, in urmatoarele conditii: 
    a) cand este periclitata viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; 
    b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor in SACET; 
    c) pentru executarea unor manevre si lucrari care nu se pot efectua fara intreruperi; 
    14. in cazul in care interventiile furnizorului prevazute la pct. 13 depasesc 24 de ore, acestea se pot efectua in 
maximum 72 de ore, cu plata penalizarilor prevazute in prezentul contract, cu aducerea la cunostinta utilizatorului. 
    ART. 7 
    Furnizorul are urmatoarele obligatii: 
    1. sa respecte prevederile reglementarilor in vigoare si angajamentele asumate prin prezentul contract; 
    2. sa incheie act aditional la prezentul contract ori de cate ori apar modificari; 
    3. sa asigure continuitatea serviciului de furnizare a energiei termice la parametrii fizici si calitativi prevazuti in 
prezentul contract si de legislatia in vigoare; 
    4. sa aduca la cunostinta utilizatorului, cu cel putin 10 zile inainte, prin mass-media si prin afisare la utilizator, orice 
intrerupere in furnizarea energiei termice, in cazul unor lucrari de modernizare, retehnologizare, reparatii si intretinere 
planificate stabilite prin programele anuale convenite cu autoritatile administratiei publice locale, care impun 
intreruperea furnizarii energiei termice; 
    5. sa opreasca alimentarea instalatiilor aflate in subsolurile tehnice ale utilizatorului in cazul producerii unei avarii sau 
pentru prevenirea acesteia, astfel incat sa se limiteze, respectiv sa se elimine consecintele evenimentului; 
    6. sa efectueze aerisirea instalatiilor interioare apartinand utilizatorilor de tip urban ori de cate ori acestea sunt golite 
de catre furnizor sau din cauza acestuia; 
    7. sa furnizeze apa calda de consum asigurand la punctul de separare: 
    a) conditiile de potabilitate a apei calde de consum care este furnizata prin reteaua de distributie pe care o 
exploateaza; 
    b) o temperatura cuprinsa in intervalul 55 - 60 grade C; 
    c) presiunea de serviciu si debitul minim necesar; 



    8. sa respecte regimul chimic al apei din reteaua de furnizare a agentului termic, efectuand periodic masuratori ale 
indicilor chimici; 
    9. sa asigure temperatura agentului termic pentru incalzire la punctul de separare, care sa asigure confortul termic 
normal in spatiile cu destinatie de locuinta ale utilizatorului/consumatorului; 
    10. sa factureze cantitatile de energie termica numai in conformitate cu metodologia de calcul aprobata de autoritatea 
de reglementare competenta, pe baza preturilor si a cantitatilor de energie termica furnizata; 
    11. sa evacueze, pe cheltuiala sa, apa patrunsa in curti, case, subsoluri din cauza defectiunilor la SACET; evacuarea 
apei nu exonereaza furnizorul de plata unor despagubiri stabilite in conditiile legii; 
    12. sa exploateze, sa intretina, sa repare si sa verifice contoarele de energie termica instalate la bransament. 
Verificarea periodica se face conform dispozitiilor de metrologie in vigoare si se suporta de catre furnizor. Contoarele 
instalate la bransament, defecte sau suspecte de inregistrari eronate, se demonteaza de furnizor si se supun verificarii 
intr-un laborator metrologic autorizat. In cazul in care verificarea se face la cererea utilizatorului, in interiorul 
termenului de valabilitate a verificarii metrologice, atunci cheltuielile de verificare, demontare si montare vor fi 
suportate astfel: de catre furnizor, daca sesizarea a fost intemeiata; de catre utilizator, daca sesizarea s-a dovedit a fi 
neintemeiata; 
    13. sa scoata din instalatie contorul de energie termica numai in cazul in care acesta este inlocuit cu altul cu aceeasi 
clasa de precizie sau cu clasa de precizie superioara. Se excepteaza cazurile in care una ori mai multe componente ale 
contorului au fost deteriorate din culpa utilizatorului sau au avut loc interventii neautorizate asupra acestuia, fapt ce a 
condus la deteriorarea sigiliilor; 
    14. sa utilizeze numai sigilii personalizate de unica folosinta, cu serie diferita de la un sigiliu la altul; 
    15. sa aduca la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif si alte informatii referitoare la facturare; 
    16. sa ia masurile necesare pentru remedierea deficientelor constatate in cazul in care cu ocazia citirii se constata 
deteriorarea contorului de energie termica sau inundarea incintei in care este montat acesta, din culpa sa. In cazul in care 
inundarea incintei se datoreaza culpei utilizatorului, trebuie sa solicite acestuia remedierea defectiunilor la reteaua sa 
interioara; 
    17. sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie sau la 
bransament; 
    18. sa nu deterioreze bunurile utilizatorului si sa aduca partile din constructii legal executate, care apartin 
utilizatorului, la starea lor initiala, daca au fost deteriorate din vina sa; 
    19. sa inceapa si sa intrerupa furnizarea energiei termice la data de 1 noiembrie, respective 1 aprilie, conform 
Hotararii Consiliului Local  
    20. sa acorde despagubiri pentru daunele provocate de intreruperi in alimentare ce au survenit din vina sa, conform 
prevederilor legale in vigoare; 
    21. sa furnizeze utilizatorului informatii privind istoricul consumului si eventualele penalitati platite de acesta; 
    22. sa plateasca daunele provocate utilizatorului din culpa sa, in special daca: 
    a) nu incepe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livreaza energia termica in conditiile stabilite in 
prezentul contract; 
    b) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la intreruperile programate; 
    c) dupa sistarea furnizarii energiei termice ceruta de utilizatorul de energie termica, nu reia furnizarea in primele 3 
zile lucratoare de la primirea, in scris, a notificarii privind incetarea motivului sistarii; 
    d) nu respecta parametrii de calitate prevazuti in prezentul contract si in actele normative in vigoare pentru energia 
termica furnizata; 
    e) dupa intreruperea furnizarii energiei termice nu reia furnizarea acesteia in maximum 3 zile lucratoare de la 
indeplinirea conditiilor de reluare a furnizarii; 
    23. sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorului la un centru unic de relatii cu utilizatorii si sa ia 
masurile care se impun in vederea rezolvarii acestora, in termenul prevazut de lege; 
    24. A. La fiecare citire a contoarelor de energie termica pentru incalzire si pentru apa calda de consum, cu exceptia 
cazurilor cand citirea se face de la distanta, sa lase o instiintare scrisa din care sa reiasa: 
    a) data si ora citirii; 
    b) indexul contoarelor; 
    c) numele si prenumele cititorului; 
    d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii. 
    B. In cazul in care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundarii incintei in care se afla contorul din culpa 
furnizorului, acesta are obligatia ca pana la data-limita de emitere a facturii: 
    a) sa verifice cauza inundarii si sa goleasca incinta de apa; 
    b) sa citeasca contoarele de energie termica; 
    c) sa remedieze defectiunea care a facut posibila inundarea incintei; 



    d) sa emita factura pe baza citirii efectuate. 
    C. In cazul in care operatiile prevazute la pct. B conduc, din motive justificate, la emiterea facturii dupa data de 15 a 
lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce va fi mentionat in factura, regularizarea 
efectuandu-se in factura urmatoare. 
    D. In cazul in care se constata ca incinta in care sunt montate contoarele de energie termica este inundata din vina 
utilizatorului, consumul de energie termica se va calcula ca pentru utilizatorii necontorizati pana la remedierea 
defectiunilor. 
    25. sa notifice utilizatorul si sa solicite acordul acestuia in cazul in care datele personale sunt cedate catre terti. 
 
    CAP. 4 
    Drepturile si obligatiile utilizatorului 
    ART. 8 
    Utilizatorul are urmatoarele drepturi: 
    1. sa utilizeze liber si nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu energie termica in conditiile prevazute in 
prezentul contract; 
    2. sa conteste facturile cand constata diferente intre consumul facturat si inregistrat de contorul de bransament, in 
cazul facturarii unor servicii neefectuate, sau cand constata incalcarea prevederilor contractuale; 
    3. sa beneficieze de reducerea valorii facturii astfel: 
    a) cu contravaloarea cantitatii de caldura din apa calda de consum nelivrata, in cazul in care temperatura medie a 
acesteia, din luna de facturare, este mai mica de 50 grade C. Furnizorul are obligatia sa comunice utilizatorului, la 
cererea acestuia, temperatura medie lunara a apei reci intrate in statia termica; 
    b) cu contravaloarea energiei termice nelivrate pe perioada in care s-a depasit limita de timp comunicata pentru 
oprirea furnizarii energiei termice sau in cazul prelungirii timpului de interventie conform prevederilor art. 6 pct. 14; 
    4. sa primeasca raspuns, in termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizarile adresate furnizorului cu privire 
la neindeplinirea unor obligatii contractuale; 
    5. sa racordeze, in conditiile legii si cu acordul scris al furnizorului, alti consumatori pentru alimentarea acestora cu 
energie termica; 
    6. sa solicite furnizorului remedierea defectiunilor si deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie sau la 
bransament; 
    7. sa solicite in scris verificarea contoarelor instalate pe bransamentul propriu, defecte sau suspecte de inregistrari 
eronate, in conditiile art. 7 pct. 12; 
    8. sa renunte, in conditiile legii, la serviciile contractate; 
    9. sa se adreseze, individual sau colectiv, autoritatilor administratiei publice locale sau centrale ori instantelor 
judecatoresti, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct sau indirect. 
    10. Sa refuze prelucrarea datelor personale in scop de marketing sau de cedare a acestora catre terti. 
 
    ART. 9 
    Utilizatorul are urmatoarele obligatii: 
    1. sa achite, in termenele stabilite, contravaloarea energiei termice furnizate; 
    2. sa achite contravaloarea cantitatii de apa inregistrate de contorul de energie termica, precum si contravaloarea 
serviciului de canalizare aferent, conform facturii emise de furnizorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, 
in conditiile de plata stabilite in contractul de furnizare a apei, incheiat cu acesta; 
    3. sa asigure accesul utilajelor furnizorului, necesare desfasurarii activitatii specifice serviciului, in spatiile ori 
suprafetele de teren detinute cu orice titlu, pe trotuarele si aleile din jurul imobilelor, indiferent de titularul dreptului de 
proprietate sau de administrare; 
    4. sa permita accesul furnizorului la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate in folosinta sau pe proprietatea sa, 
pentru verificarea functionarii si integritatii acestora ori pentru debransarea/deconectarea instalatiilor in caz de neplata 
sau de avarie; 
    5. sa asigure integritatea sistemelor de masurare, accesul furnizorului in vederea efectuarii citirilor, verificarilor, 
precum si pentru operatiile de intretinere si de interventii in cazul in care caminul de bransament si/sau contoarele de 
energie termica se afla pe proprietatea utilizatorului; 
    6. sa nu execute manevre la robinetul/vana montata in amonte de contor. Izolarea instalatiei interioare se va face prin 
manevrarea robinetului/vanei de dupa contor; 
    7. sa nu utilizeze sub nicio forma apa din instalatia de incalzire. Sustragerea de apa din circuitul de incalzire 
constituie infractiunea de furt si se pedepseste conform Codului penal; 
    8. sa ia masuri pentru prevenirea inundarii subsolurilor, prin montarea de clapete de retinere sau vane pe coloanele de 
scurgere din subsol; 



    9. sa aduca la cunostinta furnizorului, in termen de 15 zile lucratoare, orice modificare a datelor sale de identificare, a 
datelor cuprinse in anexa nr. 2 si a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum 
si a adresei la care furnizorul urmeaza sa trimita facturile; 
    10. sa exploateze si sa intretina instalatiile proprii pentru asigurarea utilizarii eficiente a energiei termice si sa asigure 
subsolurile curate si iluminate; 
    11. sa suporte contravaloarea apei de adaos in cazul pierderilor aparute din culpa sa sau in cazul golirii instalatiilor 
interioare, conform tarifelor aprobate de autoritatea administratiei publice locale; 
    12. sa solicite rezilierea prezentului contract si incetarea furnizarii serviciului in termen de 15 zile de la instrainarea 
imobilului; 
    13. sa nu construiasca sau sa nu amplaseze obiective in zona de protectie ori la o distanta mai mica decat cea de 
siguranta fata de constructiile si instalatiile furnizorului si sa desfiinteze constructiile si obiectivele construite sau 
amplasate in aceste conditii; 
    14. sa aduca la cunostinta furnizorului denumirea operatorului economic cu care utilizatorul are contract pentru 
repartizarea costurilor pe baza repartitoarelor de costuri; 
    15. sa aduca la cunostinta furnizorului orice modificare a suprafetei echivalente termic a corpurilor de incalzire din 
spatiile comune si din cele cu alta destinatie decat cea de locuinta; 
    16. sa nu modifice instalatiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decat in conditiile legii. 
 
    CAP. 5 
    Stabilirea cantitatii de energie termica furnizate 
    ART. 10 
    (1) Determinarea cantitatii de energie termica se face prin masurare directa cu ajutorul sistemelor de masurare-
inregistrare a cantitatilor de energie termica furnizate, montate pe bransamentul care deserveste fiecare utilizator 
individual sau colectiv, in punctul de delimitare a instalatiilor. 
    (2) In cazul in care la bransament nu au fost montate contoare de energie termica, determinarea cantitatilor de energie 
furnizate se face prin metode indirecte, bazate pe masuratori si calcule pe baza metodologiei prevazute la art. 7 pct. 10. 
    ART. 11 
    (1) Lunar, pana cel tarziu la data de 3 a lunii, furnizorul va stabili cantitatea de energie termica consumata prin citirea 
contoarelor de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum sau, in cazul in care condominiul nu este 
contorizat, conform prevederilor art. 10 alin. (2). 
    (2) Factura va cuprinde energia termica pentru incalzire si energia termica inglobata in apa calda de consum. 
 
     ART. 12 
    In acele condominii in care sunt montate repartitoare de costuri, cantitatea de energie termica aferenta consumului 
propriu pentru incalzirea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, in care nu sunt montate repartitoare de costuri, 
este proportionala cu suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire existente in aceste spatii, majorata cu 30%. 
    
    ART. 13 
    La schimbarea contorului in vederea repararii sau verificarii metrologice periodice, furnizorul are obligatia de a 
anunta utilizatorul despre operatia respectiva cu cel putin 24 de ore inainte de ora la care este programata actiunea si va 
completa un document in care sunt trecute cel putin: 
    a) datele de identificare ale furnizorului; 
    b) datele de identificare ale utilizatorului; 
    c) datele de identificare ale contorului existent; 
    d) datele de identificare ale sigiliului existent; 
    e) indexul inregistrat; 
    f) datele de identificare ale contorului ce se monteaza; 
    g) seria sigiliului personalizat de unica folosinta; 
    h) indexul de pornire. 
 
    CAP. 6 
    Tarife, facturare si modalitati de plata 
    ART. 14 
    (1) Furnizorul va practica preturile aprobate potrivit prevederilor legale in vigoare, ………………… 
    (2) Modificarea preturilor si tarifelor va fi adusa la cunostinta utilizatorului in scris, cu minimum 15 zile inaintea 
inceperii perioadei de facturare la noul pret. 
    ART. 15 



    (1) Facturarea se face lunar, iar tipul de factura emisa este individuala. 
    (2) Modul de facturare si de plata a contravalorii energiei termice consumate pentru incalzire este : facturarea si plata 
lunara pe baza consumului efectiv. 
    ART. 16 
    Factura va cuprinde, pe langa datele specificate la art. 11 alin. (2), si elementele de identificare ale fiecarui punct de 
consum, pretul/tariful aplicat, inclusiv baza legala. 
    ART. 17 
    (1) Factura pentru furnizarea energiei termice se emite cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care 
prestatia a fost efectuata. Utilizatorii sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care au 
beneficiat, in termenul de scadenta de 15 zile lucratoare de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii si termenul 
de scadenta se inscriu pe factura. 
    (2) Neachitarea de catre utilizator a facturii emise de furnizor in termen de 30 zile de la data scadentei sau a sumelor 
rezultate din regularizare la termenele prevazute atrage penalitati de intarziere, dupa cum urmeaza: 
    a) penalitati egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform 
reglementarilor legale in vigoare; 
    b) penalitatile datorate incepand cu prima zi dupa data scadentei; 
    c) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi cuantumul debitului si se constituie venit al furnizorului. 
 
    ART. 18 
    Facturile si documentele de plata se transmit de furnizor la adresa: municipiul Tulcea str.Isaccei, nr.105 
    ART. 19 
    Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urmatoarele modalitati: 
    a) in numerar la casieria furnizorului; 
    b) cu fila cec; 
    c) cu ordin de plata; 
    ART. 20 

    (1) Sumele plătite de utilizator vor stinge în ordine cronologică atât obligația principală cât si obligația 
accesorie.Dacă plățile efectuate nu acoperă debitul restant, imputația plății se va face proporțional atât asupra 
contravalorii energiei termice restante cât și asupra penalitătilor de întârziere. 
(2) În funcție de modalitatea de plată, aceasta se consider efectuată, după caz, la una din următoarele date: 
a) data certificării plății de către unitatea bancară a utilizatorului, pentru ordinele de plata; 
b) data certificată de furnizor, pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale; 
c) data înscrisă pe chitanță emisă de caseria furnizorului. 

    ART. 21 
    In cazul in care se constata ca utilizatorul/consumatorul la care anterior a fost sistata furnizarea energiei termice a 
beneficiat de acest serviciu, se va proceda la facturarea acestuia incepand cu data sistarii serviciului. 
 
    CAP. 7 
    Raspunderea contractuala 
    ART. 22 
    Pentru neexecutarea in tot sau in parte a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract partile raspund 
conform prevederilor legale. 
    ART. 23 
    Furnizorul raspunde de parametrii cantitativi si calitativi ai apei calde de consum furnizate, precum si de respectarea 
normativelor tehnice si comerciale in vigoare. 
    ART. 24 
    Refuzul total sau partial al utilizatorului/consumatorului de a plati o factura emisa de furnizor va fi comunicat 
acestuia prin adresa scrisa, care va contine si motivul refuzului, in termen de 10 zile de la data primirii facturii. 
Reclamatiile ulterioare efectuarii platii facturilor se conciliaza intre parti in termen de 10 zile lucratoare de la data 
formularii scrise a pretentiilor de catre utilizator. In cazul in care, ca urmare a unor recalculari conciliate intre parti, se 
reduce nivelul consumului facturat, nu se percep penalitati. 
    ART. 25 
    Furnizorul este obligat sa plateasca despagubiri in cazul deteriorarii instalatiilor interioare apartinand utilizatorului 
sau al imbolnavirii utilizatorilor colectivi ori individuali, in situatia in care au aparut presiuni in punctul de delimitare 
mai mari decat cele admise de normele tehnice in vigoare, nu a fost respectat regimul chimic al agentului termic de 
incalzire, calitatea apei calde de consum nu corespunde conditiilor de potabilitate etc. Plata despagubirilor se face in 
termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatarii deteriorarii pe baza expertizei efectuate de un expert 



autorizat angajat de furnizor si agreat de utilizator. In cazul in care in urma expertizei se constata ca furnizorul nu este in 
culpa, plata expertizei va fi suportata de utilizator. 
    ART. 26 
    In cazul nerespectarii prevederilor art. 7 pct. 13, 14 si 20, furnizorul va fi obligat la plata de despagubiri care sa 
acopere prejudiciul creat. 
 
    CAP. 8 
    Forta majora 
    ART. 27 
    In cazul aparitiei unor situatii de forta majora, partea care o invoca este exonerata de raspundere in conditiile legii. 
    ART. 28 
    (1) Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod 
necorespunzator, total ori partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau 
executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora. 
    (2) Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 de ore, despre producerea 
evenimentului, apreciind perioada in care urmarile ei inceteaza, cu confirmarea autoritatilor competente de la locul 
producerii evenimentului ce constituie forta majora, si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 
 
    CAP. 9 
    Litigii 
    ART. 29 
    Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea 
ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 
    ART. 30 
    In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti 
competente. 
 
    CAP. 10 
    Dispozitii finale 
    ART. 31 
    In toate problemele care nu sunt prevazute in prezentul contract partile se supun prevederilor legislatiei specifice in 
vigoare, ale Codului civil, Codului comercial si ale altor acte normative incidente. 
    ART. 32 
    Corespondenta adresata furnizorului de catre utilizator/consumator va contine in mod obligatoriu: denumirea/numele 
si prenumele, calitatea, adresa, semnatura persoanei autorizate si, dupa caz, stampila utilizatorului. 
    ART. 33 
    Prezentul contract se poate modifica prin acte aditionale conform prevederilor art. 6 pct. 3 si art. 7 pct. 2. 
    ART. 34 
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul contract. 
    ART. 35 
    Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, si intra in vigoare la data semnării 
de către ambele părti. 
 

FURNIZOR,         UTILIZATOR, 
        Manager general                                                                                        
        Ing. Bîscă Nicuşor Liviu                                                                            

 
 

        Director economic                                                                                    
        Ec.Pancencu Traian                                                                                   
                                                                                

 
       Oficiul juridic, recuperări creante                                                              
       Sotir Anisoara                                                                                          
            



              
              
     

   ANEXA 1 
    la contract 
 
                                DELIMITAREA 
            instalatiilor de alimentare cu energie termica 
 
    Denumirea utilizatorului:……………………………………………………. 
    Adresa la care se furnizeaza serviciul de alimentare cu energie termica este: 
        .......................................................................... 
    .......................................................................... 
    ………………………………………………. 
    ……………………………………………….. 
   ………………………………………………... 
    A. Alimentarea cu energie termica se face din…………………………. 
    B. Punctul/Punctele de delimitare este/sunt amplasat/amplasate la nivel de bransament modul termic 
    C. Caracteristicile contoarelor de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum de bransament 
sunt: 
Tip contor ………………………… diametru nominal ………….debit mc/h…………... 
    D. Schema de principiu a conductelor si armaturilor in amonte si in aval de punctul de delimitare este 
conform schitei care poate fi consultata la sediul S.C. ENERGOTERM S.A. 
 
 

FURNIZOR,         UTILIZATOR, 
        Manager general                                                                                        
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   ANEXA 2 
    la contract 
 
                                   CONDITII 
                    de calitate si legislatia aplicabila 
 
    Presiunea apei calde de consum asigurata la ultimul nivel al condominiului este de 2 bari . 
    Debitul de apa calda de consum minim asigurat este de 0,1 l/s si de 0,25 mc/zi. 
    Presiunea minima a agentului termic la bransament este de 2 bari. 
    Diferenta de presiune intre tur si retur este de 0,2 bari. 
    Presiunea si temperatura nominala ale agentului termic livrat sunt 2-3 bari/45-50 grade C minim; 60-70 
grade maxim. 
 
    Legislatia si normele tehnice aplicabile serviciului de furnizare a energiei termice pentru care se incheie 
contractul sunt: 

  
Nr. 
Crt.

Numarul actului normativ Denumirea actului normativ 

1 Legea nr.325/2006 Legea serviciului public de alimentare cu energie termică 
2 Legea nr.51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
3 Ordin ANRSC nr.483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei  

termice 
4 OG.nr.70/2011 privind masurile de protective social in perioada sezonului rece 
5 Hotararea Consiliului 

 Local Tulcea  
nr.257/2006 de avizare 

Procedura de stabilire si facturare a consumurilor de energie  
termica pentru consumatorii finali 
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