
Nr._________/___________________  

 

Convenţie privind comunicarea datelor de consum de energie electrică 

 Scop: stabilirea condiţiilor în care distribuitorul şi furnizorul convin să comunice şi să aprobe cantităţile 

de energie electrică consumate în perioada de facturare a serviciului de distribuţie.  

Aplicabilitate:  Convenţia de comunicare date se aplică furnizorilor de energie electrică care au 

contract de distribuţie încheiat cu distribuitorul Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice 

Transilvania Nord şi optează pentru accesarea datelor privind consumul de energie electrica şi a 

datelor orare pe portalul pus la dispoziţie de distribuitor.  

Condiţionare:  Accesul la date pe portalul de comunicare date este condiţionat de acceptarea de către 

furnizor a prezentei convenţii de comunicare date.  

Art. 1. Prestatorul serviciului de distribuţie asigură determinarea energiei electrice active şi a 
energiei electrice reactive aferente locului/locurilor de consum din zona proprie de licenţă, direct sau 
prin intermediul unui prestator desemnat.  

Art. 2. Cantităţile de energie distribuite se determină conform prevederilor din contractul de 
distribuţie, lunar pe bază de citire sau de estimare. 
  Art. 3. Distribuitorul efectuează măsurătorile în cel mult trei zile lucrătoare ale fiecărei luni 
pentru cantităţile distribuite în luna anterioară. 

 Art. 4. În cel mult două zile lucrătoare după efectuarea măsurătorilor distribuitorul efectuează 
verificarea cantităţilor măsurate, le introduce în sistemul propriu informatic şi determină cantităţile 
distribuite corespunzător perioadei de facturare.  

Art. 5. După parcurgerea etapelor descrise la art. 3 şi 4 distribuitorul va transmite furnizorului 
un e-mail prin care-l va informa despre faptul că sunt disponibile cantităţile de energie distribuite pe 
portal. Informarea prin e-mail va fi făcută de catre fiecare sucursala a distribuitorului. 

 Art. 6. Adresa de e-mail la care furnizorul va fi informat privind disponibilitatea datelor este 
cea precizată în cererea de logare pe portalul distribuitorului. 

 Art. 7. Furnizorul poate transmite observaţii la datele determinate de către distribuitor în 
maxim două zile lucrătoare de la primirea informării pe e-mail prevăzută la art. 5 

 Art. 8. Observaţiile furnizorului se transmit pe adresa de e-mail a distribuitorului conform 
procedurii de utilizare a portalului.  

Art. 9. Cantităţile de energie pentru care nu s-au transmis observaţii vor fi considerate mărimi 
măsurate aprobate şi vor face obiectul facturilor pentru serviciul de distribuţie. 
  Art. 10. Cazurile pentru care s-au făcut observaţii se vor analiza de către distribuitor şi 
concluziile se vor comunica furnizorului prin telefon, fax sau e-mail.  

Art. 11. Demersurile de citire, validare citiri şi comunicare răspunsuri la observaţii se vor 
finaliza până cel târziu în data de 10 ale luni curente pentru cantităţile de energie distribuite în luna 
anterioară.  

 

Suntem de acord cu precizările din prezenta convenţie.  

 

Reprezentant legal al furnizorului de energie electrică     ____________________________  

Nume şi prenume                                                                      ____________________________  

Semnătură şi ştampilă                                                              ____________________________ 


