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CEE Attorneys ̸ Boanța, Gîdei și Asociații câștiga un litigiu important în domeniul
energiei pentru un mare producator de ulei. Echipa coordonata de partenerii Iulia
Stanciulescu-Ilie și Radu Boanța

CEE Attorneys/Boanța, Gîdei și Asociații a reprezentat unul dintre cei mai mari producatori de uleiuri
vegetale din România într-un litigiu inițiat de un operator de distribuție a energiei, care a solicitat
companiei plata unei facturi de aproximativ 1 million de euro. Aceasta reprezenta contravaloarea cantitații
de energie electrica pretins a fi fost consumata suplimentar pe ultimii 3 ani anteriori formularii cererii de
chemare în judecata. Diferența de consum s-ar fi datorat aplicarii unei scheme greșite de masurare a
energiei electrice (multiplicarea necorespunzatoare a cantitații de energie electrica înregistrata de contor cu
raportul de reducere specific transformatoarelor/reductoarelor sistemului de masurare de la punctul de
consum, în speța, cantitatea de energie înregistrata de contor fiind multiplicata cu constanta k=4000, în loc
de constanta k=8000).
Instanțele de fond au admis apararile producatorului de ulei, acceptând ca operatorul de distribuție are în gestiune
energia electrica ce a fost consumata în zona sa de distribuție. În acest sens, el este raspunzator de calitatea
masurarii energiei electrice, de calitatea citirii contoarelor și de corectitudinea cantitaților de energie electrica
introduse în sistemul de facturare, pe baza carora furnizorul emite facturile.
Interpretând reglementarea în domeniu, instanțele au apreciat ca daca operatorul de distribuție nu încheie un
contract de comercializare a energiei electrice direct cu clientul final ci cu un furnizor, acesta acționeaza în
anumite limite, ca un intermediar între consumator și operatorul de rețea.
În consecința, instanța de apel a reținut ca plata energiei electrice consumate și neachitate se poate face doar daca e
facturata de furnizor, în condițiile ambelor contracte, de furnizare și distributie – și nu prin solicitarea contravalorii
energiei electrice consumate direct de la clientul final. Intervenirea furnizorului între consumator și distribuitor
este necesara și importanta tocmai pentru respectarea reglementarilor ANRE și prevederilor legale în acest
domeniu.
Hotararea din apel poate fi atacata cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Echipa de avocați care a gestionat litigiul a fost coordonata de partenerii Iulia Stanciulescu-Ilie și Radu Boanța.
“Ne bucura rezultatul obținut pentru clientul nostru, mai ales ca o astfel de problema nu a fost foarte des întâlnita
în practica judiciara. Au existat litigii în care clientul final a dat în judecata furnizorul de energie electrica pentru
facturarea unui consum mai mare decât cel real (din cauza aceleiași probleme legate de aplicarea constantei K de
corecție), dar nu și litigii în care operatorul de rețea/distribuitorul de energie acționeaza direct clientul final,
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solicitând acoperirea unor prejudicii care fac parte din consumul propriu tehnologic și care nu sunt în sarcina
consumatorilor de energie electrica.
Pe lânga aspectul de relativa noutate, provocarile acestui proiect au fost surprinse în dezvoltarea strategiei de
aparare. În anticiparea unui litigiu complex și foarte tehnic, au fost pregatite inclusiv aparari în legatura cu
dovedirea calitații de proprietar a operatorului de rețea asupra cantitații de energie electrica pretins a fi fost
consumata suplimentar direct din rețeaua de distribuție. Acest demers ar fi presupus identificarea și evidențierea
exacta și pe categorii de consum a întregii cantitați de energie distribuite catre alți clienți finali sau utilizate în scop
propriu, inclusiv alte pierderi.
Soluția favorabila a fost obținuta însa printr-o reorientare a strategiei catre invocarea cu prioritate a incidenței
prevederilor legale specifice unor instituții clasice de drept civil și drept procesual civil, înainte de a se trece la
analiza pe fond a pretențiilor deduse judecații“, a declarat Iulia Stanciulescu-Ilie.

CEE Attorneys/Boanța, Gîdei și Asociații este o societate de avocați cu expertiza și practica diversificata care
ofera asistența juridica în toate domeniile dreptului afacerilor, cu precadere în litigii comerciale, trazacții
imobiliare, drept corporatist/M&A, drept bancar și finanțari, IT/tehnologie. CEE Attorneys/ Boanța, Gîdei și
Asociații se distinge pe piața avocaturii din România drept unul dintre furnizorii de servicii avocațiale cu
experiența în tranzacții din domeniul tehnologiei, cu acces la cele mai bune practici internaționale ale avocaturii de
afaceri și posibilitatea reala de a implementa tranzacții internaționale datorita unei echipe locale solide. Echipa de
avocați este apreciata de clienți pentru calitatea și flexibilitatea serviciilor oferite, soluțiile pragmatice și practica
semnificativa atât în marile societați de avocatura, cât și in firme de consultanța din categoria „Big4”.
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