Aplicabil începând cu data de 01.07.2021
CONTRACT – CADRU
de procesare a combustibilului în vederea producerii energiei electrice încheiat pe
Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de
încheiere a contractelor de procesare a combustibilului
nr.______________ din anul_____, luna _____, ziua___.
1. Părţile contractante
Între Compania ............ (“denumirea abreviată ”), cu sediul în ........................., cod poștal
............, tel. .............., fax ............., cod unic de înregistrare .........................., cu atributul fiscal
RO, înmatriculată în Registrului Comerțului la nr................. , cont de virament nr......................,
deschis la ........................ titulară a licenței ANRE de exploatare comercială a capacităților de
producere nr. ..............., cod EIC.....................................................reprezentată legal prin
............................................,
având calitatea de Prestator servicii (echivalent cu un vânzător de energie electrică), pe de o
parte,
și
Compania............ (“denumirea abreviată ”), cu sediul în ........................., cod poștal ............, tel.
.............., fax ............, cod unic de înregistrare .........................., cu atributul fiscal RO,
înmatriculată în Registrului Comerțului la nr................. , cont de virament nr......................,
deschis la ........................(după caz, titulară a licenței ANRE de furnizare nr. ................, cod EIC
............) reprezentată legal prin ............., având calitatea de Beneficiar (echivalent cu un
cumpărător de energie electrică), pe de altă parte,
(denumite împreună “Părțile” și fiecare o “Parte”)
s-a încheiat prezentul contract la data de ____________________ („Data efectivă”), in conformitate
cu rezultatul licitației (cod oferta inițiatoare pe PCCB-PC) ....................... din data de
.........................
2. Definiții și reguli de interpretare
(1) Definiții: Termenii utilizați în Contract sunt definiți în Anexa 1.
(2) Interpretare: Titlurile capitolelor și ale paragrafelor sunt utilizate exclusiv pentru sistematizarea
formală a textului și nu pot afecta interpretarea prevederilor Contractului.
(3) Referințele la Oră: Orice referințe cu privire la oră se referă la ora CET
3. Obiectul contractului
(1) Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de procesare a combustibilului, astfel:
.......................... (prestator servicii) se obligă să presteze servicii de procesare a combustibilului
de tip ....................... (se va preciza tipul combustibilului), pusă la dispoziţie în cantitatea specificată
la anexa 3.II, dacă este cazul, fără transfer de proprietate de către (beneficiar)
.................................... şi să pună la dispoziţia acestuia cantitatea de energie electrică rezultată
din procesare, în cantitate de ... livrată la puterea medie pe interval de decontarede ... în
conformitate cu prevederile anexei 2.II.
În contrapartida combustibilului și serviciilor prestate de către ....... (se va preciza numele
prestatorului de servicii), beneficiarul ......................... se obligă să achite contravaloarea serviciilor
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de procesare prestate/tariful de procesare precizate în anexa 2.III şi să pună la dispoziţia
prestatorului, prin transfer de proprietate, toată cantitatea de energie electrică rezultată din
procesare prevăzută în anexa 2.II.
Obiectul Contractului include termenii și condițiile privind facturarea și plata, precum şi condiţiile de
livrare ale energiei electrice/combustibilului de procesat la punctul de livrare al combustibilului
prevăzut în Anexa nr.3 III. la prezentul Contract.
(2) Tariful de procesare: tariful de procesare (t) este tariful menționat în oferta declarată
câștigătoare în urma sesiunii de licitație cu codul ........ , în baza căruia se calculează Preţul
echivalent al energiei electrice rezultate din procesarea combustibilului (PE) conform definiției
precizată în anexa 1. Tariful de procesare și Preţul echivalent al energiei electrice sunt precizate în
anexa 2.III.
În tariful de procesare sunt incluse toate costurile aferente, inclusiv componenta TG, însemnând
tariful zonal aferent serviciilui de transport pentru introducerea energiei în reţea la data semnarii
prezentului contract, precum și servicul de transport al combustibilului, așa cum este menționat în
anexa 2.III.
(3) În cazul în care energia electrică rezultată din procesarea combustibilului este produsă în
capacităţi de cogenerare, tariful de procesare (t) va ține seama de veniturile prognozate rezultate
din vânzarea energiei termice, precum şi de cele rezultate din bonusul pentru cogenerarea de înaltă
eficienţă.
(4) În cazul în care, în urma procesării combustibilului produs în capacităţi de cogenerare, rezultă
energie termică, aceasta rămâne în proprietatea prestatorului de servicii.
(5) În vederea producerii efectelor contractului, fiecare Parte se obligă ca pe toată perioada de
derulare a contractului să își asume îndeplinirea obligațiilor în relație cu Operatorul Pieței de
Echilibrare, iar în acest scop:
a) Prestatorul de servicii, în calitate de deținător al licenței de exploatare comercială a capacităților
de producere, să fie înregistrat la Operatorul Pieței de Echilibrare ca Participant la Piaţa de
Echilibrare, dacă procesarea se face din unități dispecerizabile și ca Parte Responsabilă cu
Echilibrarea sau, după caz, a transferat responsabilitatea echilibrării unei alte Părți Responsabile cu
Echilibrarea;
b) Beneficiarul, în calitate de deținător al licenței de furnizare să fie înregistrat la Operatorul Pieței
de Echilibrare ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea sau să-și transfere responsabilitatea echilibrării
altei PRE .
c) Beneficiarul nu împiedică participarea Prestatorului de servicii la piaţa de echilibrare prin ofertarea
întregii puteri electrice disponibile, la creştere şi la scădere, conform prevederilor legale.
d) În vederea producerii efectelor contractului, fiecare Parte se obligă ca pe toată perioada de
derulare a contractului să îşi respecte obligaţiile ce îi revin în relaţie cu Operatorul Pieţei de
Echilibrare ca Parte Responsabilǎ cu Echilibrarea sau cu Partea Responsabilă cu Echilibrarea căreia
i-a transferat responsabilitatea echilibrării şi sǎ notifice, direct sau indirect, Operatorului de
Transport şi de Sistem, Schimbul Bloc conform cantitǎţilor orare de energie electricǎ din prezentul
Contract. Părţile îşi comunică una alteia denumirea şi codul PRE care are responsabilitatea
echilibrării pentru fiecare din Părţi. Datele referitoare la Partea Responsabilă cu Echilibrarea (PRE)
pentru ambele părți sunt precizate în Anexa nr. 5.
e) În cazul în care Părţile din cadrul prezentului contract sunt înregistrate în cadrul aceleiaşi Părţi
Responsabile cu Echilibrarea, alocarea costurilor generate de dezechilibrele datorate -comunicărilor
eronate se face conform metodei de alocare interne a respectivei Părţi Responsabile cu Echilibrarea.
f) În cazul în care Părţile din cadrul prezentului contract sunt înregistrate ca/în Părţi Responsabile
cu Echilibrarea diferite, consecinţele financiare pe care o Parte le suportă pentru dezechilibre, ca
urmare a transmiterii de către cealaltă Parte a notificării fizice eronate, sunt recuperate de la Partea
care a notificat eronat.
g) În cazul în care Părţile din cadrul prezentului contract sunt înregistrate ca/în Părţi Responsabile
cu Echilibrarea diferite şi ambele Pǎrţi transmit notificǎri fizice eronate, consecinţele financiare
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aferente sunt suportate proporţional prin raportarea dezechilibrului generat de fiecare Parte la suma
dezechilibrelor generate.
4. Durata contractului
(1) Acest Contract intră în vigoare de la data semnării lui de ambele părți și își va produce efectele
până la ..................... (Data de Expirare)
(2) Contractul poate înceta și înainte de termen în conformitate cu prevederile Contractului
(”Rezilierea contractului” respectiv „Incetarea contractului”)
(3) Durata livrărilor nu poate depăşi durata situaţiei de criză prevăzută în Hotărârea Guvernului de
punere în aplicare a măsurilor de siguranţă în situaţii de criză pe piaţa de energie electrică.
5. Livrarea combustibilului
(1) În anexa 3.I sunt precizate tipul combustibilului și caracteristicile fizico – chimice ale
combustibilului de procesat.
(2) Beneficiarul se obligă să livreze cantitatea de combustibil de procesat la parametrii specificați în
anexa 3.I conform graficului de livrare specificat în anexa 3.II. și în punctele de livrare ale
combustibilului menționate în anexa 3.III
Graficul de livrare specificat în anexa 3.II. va ține seama de cantitatea orară medie de combustibil
procesat (fh) precizată în oferta de răspuns declarată câștigătoare în sesiunea de licitație cu codul
........, necesară pentru livrarea cantităţii pe interval de decontare de energie electrică specificată în
Anexa 2.II, corespunzător profilului de livrare prevăzut în anexa 2.II.
6. Livrarea energiei, Măsurarea energiei livrate și Riscuri
(1) Graficul de Livrare: Cantitatea de energie electrică ce urmează să fie preluată de către Beneficiar
de la Prestatorul de servicii în baza prezentului contract, pentru fiecare interval de decontare este
în conformitate cu valorile precizate în Anexa 2.II.
(2) Energia electrică livrată conform cu prezentul contract trebuie să fie confirmată de Părți în
conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul
președintelui ANRE nr. 103/2015.
(3) Prestatorul de servicii va respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către Operatorul
de transport și sistem în baza Codului tehnic al reţelei electrice de transport. Obligaţiile ce revin
fiecărei Părţi, în baza prezentului Contract, nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării Codului
tehnic al reţelei electrice de transport.
(4) Riscurile Prestatorului și ale Beneficiarului:
a) Prestatorul de servicii suportă toate riscurile și costurile privind sau asociate cu livrarea Cantității
Contractate până la Punctul de Livrare al energiei electrice.
b) Beneficiarul suportă toate riscurile și costurile privind sau asociate cu livrarea combustibilului de
procesat până la Punctul de Livrare al combustibilului. După Punctul de livrare al combustibilului,
toate riscurile și costurile privind sau asociate cu livrarea combustibilului de procesat revin
Prestatorului de servicii.
7. Obligaţiile și drepturi
(1) Livrare și Primire combustibil de procesat: În conformitate cu termenii Contractului, Beneficiarul
va asigura livrarea combustibilui de procesat, Prestatorul de servicii va asigura acceptarea la Punctul
de Livrare pentru combustibilul de procesat și dacă este cazul, transportul acestuia până la locul de
producere iar Beneficiarul va plăti Prestatorului de servicii contravaloarea serviciului prestat pentru
procesarea combustibilului.
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(2) Livrare și Primire energie electrică: În conformitate cu termenii Contractului, Prestatorul de
servicii va asigura livrarea, iar Beneficiarul va asigura acceptarea Cantității Contractate la Punctul
de Livrare a energiei electrice, care este cel de introducere în rețeaua de transport.
(3) Beneficiarul are următoarele obligaţii:
a) Să deţină şi să menţină în vigoare pe durata contractului licenţa de furnizare a energiei
electrice şi să respecte prevederile acesteia;
b) Să asigure Prestatorului de servicii livrarea combustibilul de procesat numai cu
caracteristicile din Anexa nr. 3.I la prezentul contract;
c) Să solicite Prestatorului de servicii livrarea energiei electrice numai după constituirea unui
stoc minim specificat în anexa 3.II, dacă este cazul.
d) Să asigure continuitatea în alimentarea cu combustibilul de procesat și a stocului minim de
combustibil, daca este cazul;
e) Să anunţe în scris Prestatorului de servicii, cu minimum 3 zile lucrătoare înainte, despre
întreruperile programate în furnizarea combustibilului de procesat; programarea întreruperii
se va face cu consultarea Prestatorului de servicii, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea
lunii în care va avea loc întreruperea;
f) Să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de Prestatorul de servicii şi să
răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia;
g) La cererea Prestatorului de servicii, în cazul unor defecţiuni în unitățile de producere ale
Prestatorului de servicii, să ia măsuri de întrerupere a furnizării combustibilului;
h) Să despăgubească Prestatorul de servicii, în conformitate cu prevederile prezentului Contract
şi ale reglementărilor legale în vigoare, pentru daunele provocate acestuia prin furnizarea
combustibilului la un nivel de calitate în afara limitelor prevăzute de normele tehnice
aplicabile;
i)

Să returneze Prestatorului de servicii garanția de bună execuție în original, în termen de 3
zile lucrătoare din momentul achitării tuturor datoriilor financiare, în cazul în care contractul
a încetat;

j) Să plătescă despăgubirea menţionată în Anexa 2.V, dacă nu se depune scrisoarea de
garanţie bancară;
k) Să plătească Prestatorului de servicii în caz de reziliere din vina Beneficiarului, penalităţile şi
despăgubirile prevăzute în Anexa 2.VI;
l)

Să depună garanția de plată în original, la sediul Prestatorului de servicii, în condiţiile
specificate în Anexa 6;

(4) Beneficiarul are următoarele drepturi:
a) Să preia energia electrică contractată în conformitate cu prevederile prezentului contract;
b) Să solicite constituirea de către Prestatorul de servicii a unei garanții de bună execuție în
conformitate cu prevederile Anexei 2.V;
c) Să factureze Prestatorului de servicii energia electrică nelivrată şi penalităţile conform
Anexelor 2.VI, să solicite executarea garanţiei de bună execuție ca urmare a nelivrării
energiei și să încaseze contravaloarea acestora;
d) Să rezilieze prezentul Contract în condițiile prevăzute în capitolul
contractului”).

12 (”Rezilierea

(5) Prestatorul de servicii are următoarele obligaţii:
a) Să deţină şi să menţină în vigoare pe durata contractului licenţa de exploatare comercială a
producerii energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia;
b) Să preia cantitatea de combustibil de procesat din punctul de livrare al combustibilului de
procesat precizat în anexa 3.III și să asigure transportul acestuia până la locul de producere
a energiei electrice;
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c) Să asigure livrarea către Beneficiar a energiei contractate în termenii prezentului contract;
d) Să returneze Beneficiarului garanția de plată în original, în termen de 3 zile lucrătoare din
momentul achitării tuturor datoriilor financiare, în cazul în care contractul a încetat
e) Să plătească Beneficiarului, în caz de reziliere din vina Prestatorului de servicii, penalităţile
şi despăgubirile prevăzute în Anexa 2.VI;
f) Să depună garanția de bună execuție în original, la sediul Beneficiarului, în termenul și
condiţiile prevăzute în Anexa 2.VI;
g) Să plătească despăgubirile menţionate în Anexa 2.VI, dacă nu se depune scrisoare de
garanţie bancară.
h) Să respecte dispoziţiile operatorului de transport şi de sistem emise conform reglementărilor
în vigoare;
(6) Prestatorul de servicii are următoarele drepturi:
a) Să factureze Beneficiarului contravaloarea serviciilor de procesare şi penalităţile conform
Anexelor 2.III şi 2.VI să încaseze contravaloarea acestora;
b) Să solicite constituirea de către Beneficiar a unei garanții de plată în conformitate cu
prevederile Anexei 2.V;
c) Să întrerupă livrarea de energie electrică către Beneficiar şi să execute garanţia ca urmare
a neplăţii facturii şi penalităţilor de întârziere calculate în Anexa 2.VI.
d) Să solicite Beneficiarului plata daunelor provocate ca urmare furnizării combustibilului la un
nivel de calitate în afara limitelor prevăzute de normele tehnice aplicabile, la parametri
inferiori față de cei specificați în anexa 3.I;
e) Să rezilieze prezentul Contract în condițiile prevăzute în capitolul 12 (”Rezilierea
contractului”).
(7) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină şi să păstreze pe parcursul derulării contractului
toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest contract,
respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.
(8) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să își asigure una celeilalte accesul, conform legii, cu
restricţii de confidenţialitate conform prevederilor legii, reglementărilor și capitolului privitor la
confidențialitate, la toate informaţiile, documentaţiile sau datele necesare pentru buna derulare a
acestui contract.
(9) Părţile garantează una celeilalte că prezentul Contract reprezintă o obligaţie fermă, legală, validă,
opozabilă în justiţie în termenii acestui Contract.
8. Cesiune
(1) Interdicție: Nicio Parte nu va avea dreptul de a-și transfera drepturile și obligațiile din Contract
unui terț fără consimțământul scris al celeilalte Părți. Acest consimțământ nu va fi întârziat, refuzat
sau reținut în mod nerezonabil.
9. Răspunderea contractuală
(1) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, sau pentru executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, partea în culpă se supune şi răspunde conform
prevederilor legii și prevederilor prezentului Contract, datorând daune interese.
10. Denunţarea contractului
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind modalităţile de încheiere a contractelor
bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de
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procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014, cu modificările și completările ulterioare,
contractul nu poate fi denunțat unilateral.
11. Încetarea contractului
(1) Prezentul Contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:
a)

expirarea perioadei de valabilitate stabilită conform prevederilor capitolului 4 (“Durata
contractului”) alin.(1);
prin acord al Părţilor;
prin reziliere, de către oricare Parte în conformitate cu prevederile capitolului 12 („Rezilierea
contractului”);
retragerea licentei, Partea care se aflǎ în aceasta situaţie are obligaţia, în cel mult 3 zile
lucrătoare de la apariţia situaţiei, să notifice celeilalte Părţi data apariţiei situaţiei, care va fi
consideratǎ data de la care prezentul Contract înceteazǎ sǎ-şi producǎ efectele;
în situații de Forță Majoră, în condițiile capitolului 15 („Forța Majoră”);
Prin Ordin/Decizie al/a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
de încetare a aplicării cadrului de reglementare prin care a fost stabilit prezentul Contract.
în orice alte situații prevăzute de lege.

b)
c)
d)
e)
f)
g)

12. Rezilierea contractului
(1) Rezilierea contractului poate avea loc de drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia
instanţei în următoarele Cauze de Reziliere:
a) Din iniţiativa uneia din părţi în cazul în care cealaltă parte refuză să încheie un act adiţional
la acest contract, în condiţiile modificării reglementărilor şi/sau circumstanţelor, aşa cum
este definită în capitolului 14 („Modificarea circumstanţelor”), care au stat la baza încheierii
acestuia într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data apariţiei acestor modificări.
Încetarea contractului nu are loc în această situaţie decât dacă Beneficiarul şi Prestatorul de
servicii nu ajung la o înţelegere în termenul de 20 de zile calendaristice menţionat mai sus.
b) Netransmiterea notificărilor/Suspendarea pe piața de echilibrare: în cazul în care cealaltă
Parte nu asigură transmiterea notificărilor pe platforma pieței de echilibrare pentru
tranzacțiile aferente acestui Contract timp de 3 (trei) zile consecutive sau în cazul în care
cealaltă Parte a fost suspendată de la piața de echilibrare.
c) Neexecutarea: Neexecutarea oricărei obligaţii conform prevederilor prezentului contract
(alta decât atunci când o astfel de obligaţie este stinsă în caz de Forță Majoră), inclusiv
neefectuarea unei plăţi, de către o Parte sau de către Terțul său Garant (dacă există),
neconstituirea unei Garanții de Plată sau a unei Garanţii de Bună Execuţie sau:
i)

conform Contractului: dacă, în cazul în care are loc o neexecutare a unei plăţi,
această neexecutare nu este remediată în trei (3) Zile Lucrătoare de la cererea scrisă,
sau, în cazul oricărei alte neexecutări (căreia nu îi este aplicabil sub-paragraful (ii)
de mai jos), dacă o astfel de neexecutare nu este remediată în cinci (5) Zile
Lucrătoare de la cererea scrisă;

ii) conform oricărei Garanții de Plată sau Garanţii de Bună Execuţie (după acordarea
oricărui preaviz sau perioade de grație aplicabile).
d) Dizolvare/Faliment/Sechestru: o Parte sau Terțul său Garant:
i.

se dizolvă (altfel decât ca urmare a unei fuziuni);

ii.

devine incapabilă sau nu reușește să-și achite datoriile, sau admite în scris incapacitatea
generală de a-și plăti datoriile la scadență;

iii.

este declarat(ă) în stare de faliment în condiţiile prevederilor oricărui act aplicabil privind
falimentul;

iv.

s-a dispus radierea ca urmare a falimentului;
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v.

işi pierde capacitatea legală şi capacitatea deplină de exercitare necesare pentru indeplinirea
obligaţiilor ce ii revin;

vi.

un creditor garantat al său ia în posesie toate sau aproape toate bunurile sale, sau se instituie
sechestru sau altă măsură asiguratorie asupra majorității bunurilor sale, se începe o
executare silită sau altă procedură judiciară de executare a tuturor sau a majorității bunurilor
sale;

vii.

nu are în patrimoniu active care ar face obiectul recuperării creanţelor de către cealaltă
parte;

viii.

are loc o împrejurare care, sub incidența legii oricărei jurisdicții, are același efect ca și
situațiile specificate la punctele i)-vii);

e) Declarații și garanţii: dacă o declarație sau o garanţie dată sau repetată sau socotită a fi
fost dată sau repetată de către o Parte la acest Contract sau de către Terțul său Garant
într-o Garanție de Plată sau o Garanţie de Bună Execuţie se dovedeşte a fi fost incorectă
sau înşelătoare cu privire la aspecte semnificative la momentul când a fost dată sau
repetată sau socotită a fi fost dată sau repetată.
f) Neîndeplinirea obligației de a livra sau de a primi: neexecutarea de către o Parte a obligaţiei
sale de a livra sau de a primi energie electrică în conformitate cu prezentul Contract, (în
afara situației în care Partea este exonerată de astfel de obligaţii în caz de Forță Majoră)
pentru mai mult de trei (3) zile consecutive sau pentru mai mult de trei (3) zile adunate întro perioadă de şaizeci (60) de zile.
(2) Dacă o Cauză de Reziliere, astfel cum este definită în acest capitolul 12. (“Rezilierea
contractului”) alin (1) lit. a) - f) cu privire la o Parte, a avut loc sau continuă, cealaltă Parte
("Partea care Reziliază") poate rezilia Contractul ("Reziliere") prin transmiterea unei notificări
celeilalte Părţi.
(3) O notificare de Reziliere transmisă conform acestui capitolul 12. (“Rezilierea contractului”)
alin. (2) va indica atât Cauza de Reziliere relevantă pentru Reziliere cât și ziua la care Contractul
va fi considerat reziliat ("Data Rezilierii"). Data Rezilierii nu poate fi anterioară datei la care se
consideră că notificarea de Reziliere a fost primită conform Contractului, dar nu mai târziu de
douăzeci (20) de zile calendaristice de la acea dată. Cu efect de la Data Rezilierii, toate obligațiile
de plată și de executare în conformitate cu prezentul Contract, respectiv toate obligaţiile
existente ale Părţilor, vor fi înlocuite după caz, de obligaţia uneia dintre Părţi de a plăti daune
pentru neexecutare către cealaltă Parte la valoarea (dacă există) calculată conform prevederilor
Anexei 2.VI. Pentru a se evita orice îndoială, și sub rezerva prevederilor legii, Partea care nu
este în culpă consimte că are obligația de a-și minimiza Prejudiciile suferite și se obligă să facă
uz de toate eforturile comercial rezonabile pentru a minimiza orice Prejudicii care ar putea să
apară în legătură cu Contractul.
(4) Dacă este trimisă o notificare care indică Data Rezilierii, Data Rezilierii va fi cea indicată chiar
dacă respectiva Cauză de Reziliere a încetat. La Data Rezilierii, sau cât mai curând posibil după
această dată, Partea care Reziliază va calcula conform prevederilor Anexei 2.VI şi va notifica
cealaltă Parte cu privire la daunele (dacă există), pe care aceasta trebuie să le primească.
(5) Dreptul de a indica Data Rezilierii potrivit acestui capitolul 12. (“Rezilierea contractului”) alin.
(3) nu afectează dreptul la orice alte remedii pentru neexecutare prevăzute în Contract sau prin
lege.
(6) La data ivirii unei Cauze de Reziliere dintre cele prevăzute în prezentul capitolul 12.
(“Rezilierea contractului”) lit. d), Partea care Reziliază nu trebuie să trimită celeilalte Părţi vreo
notificare de stabilire a datei încetării Contractului ("Încetare de Drept"), iar într-un asemenea
caz, Data Rezilierii va fi data care precedă ivirea Cauzei de Reziliere astfel cum este determinată
în acest articol, fără a fi nevoie de intervenţia instanţei sau de alte formalități.
(7) Fără a aduce atingere celor mai sus-menţionate, în cazul în care Cauza de Reziliere indicată
în prezentul capitolul 12. (“Rezilierea contractului”) lit. d) parag. v, se iveşte cu privire la un Terț
Garant care este o bancă, acest Contract nu va înceta de drept.
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(8) Fiecare Parte este obligată să notifice imediat cealaltă Parte de îndată ce primeşte informaţii
referitoare la ivirea oricărui eveniment la care se face referire în capitolul 12. (“Rezilierea
contractului”) lit. d) cu privire la sine sau la Terțul său Garant, dacă există.
13. Confidențialitate
(1) Fiecare Parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentaţiilor, datelor
sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului Contract şi să nu le dezvăluie
unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte Părţi.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1):
a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;
b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;
c) informaţiile solicitate de Operatorul de Transport şi de Sistem, în conformitate cu prevederile
Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi ale Codului comercial al pieţei angro de energie
electricǎ.
(3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 5 ani după încetarea valabilităţii prezentului Contract
14. Modificarea circumstanţelor
(1) In sensul prezentului contract, „modificare de circumstanţe” semnifică aplicarea actelor
normative şi reglementărilor româneşti, precum şi a modificărilor şi/sau abrogărilor ce ar putea să
apară în actele normative şi reglementările incidente după data de intrare în vigoare a prezentului
contract.
(2) Modificarea circumstanțelor se va reflecta prin acte adiționale încheiate între Părți.
15. Forța Majoră
(1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau totală a obligaţiilor
ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii Forţei Majore.
(2) Circumstanţele de Forţă Majoră sunt cele care pot apărea pe parcursul derulării acestui Contract
în urma producerii unor evenimente deosebite cum ar fi calamităţi naturale, război, embargo, care
nu au putut fi luate în considerare de Părţi la încheierea Contractului şi care sunt în mod rezonabil
în afara voinţei şi controlului Părţilor.
(3) Partea care invocă Forţa Majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părţi în termen
de 3 zile de la apariţia acesteia, cu confirmarea organelor competente de la locul producerii
evenimentului ce constituie Forţă Majoră şi cu estimarea duratei după care aceasta îşi încetează
efectele.
(4) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a Forţei Majore nu înlătură efectul exonerant de
răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia Părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate
celeilalte Părţi, prin faptul necomunicării.
(5) Perioada de Forţă Majoră se va sfârşi atunci când Partea care a emis notificarea conform alin.
(2) emite o nouă notificare prin care anunţă că este capabilă să îşi îndeplinească din nou toate
obligaţiile ce îi revin prin prezentul Contract şi reia îndeplinirea tuturor obligaţiilor care fac obiectul
notificării respective.
(6) În cazul în care situația de Forță Majoră se prelungește pentru mai mult de treizeci (30) de zile
consecutive sau pentru mai mult de şaizeci (60) de zile adunate într-o perioadă de un an
calendaristic, partea care a primit notificarea de Forță Majoră poate denunța contractul fără preaviz
și fără plata penalităților.
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16. Declarații și garanții contractuale
(1) Fiecare Parte din acest Contract declară și garantează celeilalte Părți după cum urmează:
a) Persoana juridica reprezentata este înființată în condițiile legii, funcționând în conformitate
cu prevederile legale;
b) Semnarea și executarea obligațiilor avute în vedere de prezentul Contract și de Documentele
de Garanție la care este parte nu încalcă nicio prevedere a documentelor sale constitutive;
c) Persoana juridică reprezentată are capacitatea și este autorizată să își asume și să
îndeplinească obligațiile asumate în baza Contractului, a oricărui Document de Garanție la
care este parte și a luat toate măsurile să autorizeze respectiva asumare și îndeplinire a
obligațiilor în baza Contractului, a oricărui Document de Garanție la care este parte și
încheierea sau executarea obligațiilor din Contract sau din Documentele de Garanție la care
este parte nu încalcă și nu sunt în contradicție cu nicio clauza sau condiție a unui alt contract
la care este parte sau ale oricărui alt document constitutiv, lege, regulă sau reglementare
aplicabilă;
d) Persoanele care semnează prezentul contract au dreptul de a angaja Partea și nu exista
restricții în legătură cu acest drept de reprezentare;
e) Persoana juridică reprezentată are toate autorizațiile, aprobările și permisele necesare
pentru a-și îndeplini în condițiile legii obligațiile din Contract sau dintr-un Document de
Garanție la care este parte;
f) Persoana juridică reprezentată a semnat și va executa Contractul în nume propriu (și nu ca
mandatar, agent sau în orice altă calitate);
g) Persoana juridică reprezentată acționează în nume propriu (și nu ca agent, consilier, broker
sau în orice altă calitate similară), a luat o decizie independentă de a semna prezentul
Contract, fără a se baza pe sfatul sau recomandările celeilalte Părți, și este capabilă să
evalueze termenii acestora și înțelege și accepta clauzele, condițiile și riscurile Contractului;
h) Cealaltă Parte nu acționează ca mandatar sau consultant al său;
i)

Nu se bazează pe declarații ale celeilalte Părți, altele decât cele cuprinse în mod expres în
Contract sau în Documentele de Garanție la care este Parte;

17. Legea aplicabilă și litigii
(1) Orice divergenţe de natură tehnică, operaţională sau comercială între Părţile prezentului
Contract, care nu se pot rezolva pe cale amiabilă în termen de 10 zile calendaristice, se vor înainta
spre soluţionare, instanţelor judecătoreşti competente..
(2) Părţile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi/sau derularea prezentului Contract, care
nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente.
19. Diverse
(1) Nulitate Parțială: Dacă în orice moment, o prevedere a Contractului este sau devine nelegală,
inaplicabilă sau nu poate fi pusă în executare, în condițiile legii, legalitatea, validitatea sau
posibilitatea de a pune în executare celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate.
(2) Drepturi ale terților: Părțile nu intenționează să creeze drepturi în favoarea niciunui terț în baza
Contractului, și astfel Părțile exclud în mod expres, în măsura în care este permis în condițiile legii,
drepturile unui terț ce ar putea fi create în mod implicit.
(3) Comunicările in cadrul prezentului Contract se fac în scris între persoanele împuternicite ale
Beneficiarului şi Prestatorului de servicii, folosind căile de comunicare principale menţionate în
Anexa nr. 5 la prezentul contract.
(4) Prezentul Contract va produce efectele începând cu data de _____________.
(5) Anexele nr.1 - 5 fac parte integrantă din prezentul Contract.
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Prezentul Contract a fost încheiat la data de _____________, în 2 exemplare originale, câte unul
pentru fiecare Parte contractantă.
Semnat de reprezentantul autorizat al fiecărei Părți, în două exemplare originale, cu efect de la Data
Efectivă.

[Denumirea Părții]

[Denumirea Părții]

[Numele semnatarului/lor]

[Numele semnatarului/lor]

[Funcția semnatarului/lor]

[Funcția semnatarului/lor]
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Anexa 1 la Contractul cadru de procesare a combustibilului în vederea producerii
energiei electrice
Definiții
Termenii utilizați în Contractul-cadru vor avea următoarele înțelesuri:
“Alte Taxe” înseamnă orice Taxe aferente
“ANRE” - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;
“Cantitatea Contractată” înseamnă cantitatea agreată de către Părți prin Contract, exprimată în
MWh, conform Anexei 2.II;
“Cantitatea orară medie de combustibil procesat” (fh) înseamă cantitatea orară medie de
combustibil procesat necesară pentru livrarea cantităţii pe interval de decontarede energie electrică
(în MWh de combustibil/MWh de energie electrică livrată) corespunzător profilului de livrare prevăzut
în Anexa 2.II;
“Cod Comercial al pieței angro de energie electrică” - Colecția de reguli în conformitate cu
care se stabilesc cantitățile de energie efectiv tranzacționate într-un interval baza de decontare,
valoarea acestora și modalitățile de plată;
“Contract” are înțelesul specificat în capitolul 3 (1) (”Obiectul Contractului”);
“Contract de procesare” - contract prin care o cantitate de combustibil aparținând unui operator
economic este procesată într-o capacitate energetică de producere aparținând unui producător, în
schimbul unei cantități de energie electrică și cu plata unui tarif de procesare către producator;
încheierea unui contract de procesare reprezintă o situație de excepție de la celelalte tipuri de
contracte și se realizează în condiții de transparență și nediscriminatorii, în baza reglementarilor
ANRE;
“Beneficiar” are înțelesul specificat pe prima pagină a acestui Contract;
“Data Efectivă” înseamnă data semnării prezentului Contract așa cum e prevăzută în capitolul 2 al
acestui Contract;
“Interval de decontare” înseamnă o perioadă de timp de 15 minute;
“Încetare” are înțelesul specificat în capitolul 4 (”Durata contractului”);
“Informație Confidențială” are înțelesul specificat în capitolul 14 (”Confidențialitate”);
“Operator de transport și sistem” - Orice persoană care deține, sub orice titlu, o rețea electrică
de transport și este titulară a unei licențe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea
întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de transport într-o anumită zonă și, acolo unde
este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum și de asigurarea
capacității pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei
electrice. Operatorul de transport și sistem este C.N. TRANSELECTRICA S.A.;
”Operatorul Pieței de Echilibrare – OPE” - Operator de piață care asigură înregistrarea
Participanților la Piața de Echilibrare precum și colectarea și verificarea formală a Ofertelor pe Piața
de Echilibrare;
”Operatorul Pieței de Energie Electrică” – persoana juridică care asigură organizarea și
administrarea piețelor centralizate, cu excepția pieței de echilibrare, în vederea tranzacționării angro
de energie electrică, pe termen scurt, mediu și lung. Operatorul Pieței de Energie Electrică este
Opcom SA;
”Parte Responsabilă cu Echilibrarea – PRE” - Titular de licență care a fost înregistrat de
Operatorul Pietei de Echilibrare ca parte responsabilă cu echilibrarea, în conformitate cu prevederile
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Codului comercial al pieței angro de energie electrică; o parte responsabilă cu echilibrarea își poate
asuma, de asemenea, responsabilitatea echilibrării pentru alți titulari de licență;
“Perioada de Livrare” înseamnă perioada de livrare agreată între Părți așa cum este precizată în
Anexa 2.I;
”Piața de Echilibrare” - Piața centralizată organizată și administrată de Operatorul de Transport și
de Sistem pentru a colecta Ofertele de livrare a Energiei de Echilibrare transmise de Participanții la
Piața de Echilibrare, și a le utiliza pentru a asigura siguranța și stabilitatea în funcționare a Sistemului
Electroenergetic National și pentru a rezolva Restricțiile de Rețea;
“Punct de Livrare pentru energia electrică” înseamnă rețeaua electrică de transport (RET);
“Punct de Livrare pentru combustibilul supus procesarii” înseamnă locul menționat în anexa
3.III;
“Preţul combustibilului de procesat” PF (în lei/MWh combustibil) înseamnă prețul
menționat de Beneficiar în anexa 2.III;
“Preţul echivalent al energiei electrice rezultate din procesarea combustibilului” Preţul
stabilit în timpul sesiunii de licitație rezultat din formula:
PE [lei/MWh] = t [lei/MWh] + fh [MWh/MWh] x PF [lei/MWh], unde:
t - tariful de procesare solicitat (în lei/MWh de energie electrică livrată);
fh - cantitatea orară medie de combustibil procesat necesară pentru livrarea cantităţii pe interval de
decontare de energie electrică (în MWh de combustibil/MWh de energie electrică livrată)
corespunzător profilului de livrare prevăzut în oferta iniţiatoare;
PF - preţul combustibilului de procesat (în lei/MWh combustibil);
“Puterea contractată” este puterea agreată de Părți exprimată în MW; echivalentă cu cantitatea
pe interval de decontarede energie electrică ce va fi livrată în SEN menționată în Anexa 2:II;
“Tarif aferent serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în rețea
Tg” - Tarif mediu al producătorului pentru introducerea de energie electrică în rețea, determinat de
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. conform algoritmului
aprobat de ANRE;
“Tariful de procesare” t (în lei/MWh de energie electrică livrată) - sumă de bani datorată
de Beneficiar Prestatorului de servicii pentru fiecare MWh de energie electrică produs/livrat;
“Prestator de servicii” are înțelesul specificat pe prima pagina a acestui Contract;
“Zi Lucrătoare” înseamnă o zi, alta decât sâmbăta, duminica și/sau sărbători legale conform legii
aplicabile;
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Anexa 2 la Contractul cadru de procesare a combustibilului în vederea producerii
energiei electrice
la contractul numărul ......., anul ......., luna ......., ziua ........
între
_______________________ în calitate de prestator servicii
şi
_________________________ în calitate de beneficiar

Anexa 2. I.

Perioada de livrare a energiei

….Zi/Luna/An…… – ……Zi/Luna/An……

Anexa 2. II.

Cantitate de energie contractată

1) Cantitatea totală de energie electrică care face obiectul Contractului este ........... MWh.
2) Cantitatea pe interval de decontare de energie electrică ce va fi livrată în SEN este ……… MW.
Profilul de livrare este:
Denumire

Profil

Bandă (Luni – Duminica, orele 00:00 – 24:00 CET)

Vârf

(se va preciza intervalul orar și zilele
calendaristice specifice
.....................................)

Gol

(se va preciza intervalul orar și zilele
calendaristice specifice.....................................)

Anexa 2. III.

Contravaloarea serviciilor prestate de procesare

Tariful de procesare a combustibilului este ....... [lei/MWh de energie electrică livrată]
Preţul echivalent al energiei electrice rezultate din procesarea combustibilului este ........
[lei/MWh] (calculat conform definiției din anexa 1), exclusiv acciza şi TVA
Contravaloarea serviciului prestat pentru procesarea combustibilului se calculează ca produs
dintre cantitatea de combustibil livrată/procesată şi tariful de procesare la care se adaugă valoarea TVA
și este ......................................[lei], exclusiv acciza şi TVA
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Preţul combustibilului de procesat PF este ............ [lei/MWh combustibil]
Cantitatea orară medie de combustibil procesat fh - necesară pentru livrarea cantităţii pe
interval de decontare de energie electrică corespunzător profilului de livrare precizat la anexa 2.II
este ............. [MWh de combustibil/MWh de energie electrică livrată].

Anexa 2. IV.

Facturare și modalitate de plată

(NOTA: În conformitate cu prevederile Art. 12 din Regulamentul privind modalitățile de încheiere a
contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte
de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/2014, cu modifcările și completările ulterioare, textul
acestei Anexe este propus de către inițiator, cu luarea în considerare a precizărilor din corpul principal
al contractului-cadru. Textul acestei Note nu va fi inclus în forma contractului transmisă spre publicare
în vederea inițierii unei sesiuni de tranzacționare prin modalitatea PCCB-PC. Articolele vor preciza
termenele și modalitățile de plată)

Anexa 2. V.

Garanţii de bună execuţie/ Garanții de plată

(NOTA: În conformitate cu prevederile Art. 12 din Regulamentul privind modalitățile de încheiere a
contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte
de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/2014, cu modifcările și completările ulterioare, textul
acestei Anexe este propus de către inițiator, cu luarea în considerare a precizărilor din corpul principal
al contractului-cadru. Textul acestei Note nu va fi inclus în forma contractului transmisă spre publicare
în vederea inițierii unei sesiuni de tranzacționare prin modalitatea PCCB-PC. Articolele vor preciza
tipurile de garanții, modalitatea de constituire, cuantumul și valabilitatea acestora)

Anexa 2. VI.

Penalități și Daune

(NOTA: În conformitate cu prevederile Art. 12 din Regulamentul privind modalitățile de încheiere a
contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte
de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/2014, cu modifcările și completările ulterioare, textul
acestei Anexe este propus de către inițiator, cu luarea în considerare a precizărilor din corpul principal
al contractului-cadru. Textul acestei Note nu va fi inclus în forma contractului transmisă spre publicare
în vederea inițierii unei sesiuni de tranzacționare prin modalitatea PCCB-PC. Articolele vor preciza
cuantumul penalitatilor, valoarea daunelor sau modul de stabilire al acestora, termenul de plată a
acestora și orice alte aspecte în legatură cu penalitățile)

Data: __________________
Prestator de servicii: _________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________ ;
şi
Beneficiar: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________
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Anexa 3 la Contractul cadru de procesare a combustibilului în vederea producerii
energiei electrice
la contractul numărul ......., anul ......., luna ......., ziua ........
între
_______________________ în calitate de Prestator de servicii
şi
_________________________ în calitate de Beneficiar
(NOTA: În conformitate cu prevederile Art. 12 din Regulamentul privind modalitățile de încheiere a
contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte
de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/2014, cu modifcările și completările ulterioare, textul
acestei Anexe este propus de către inițiator, cu luarea în considerare a precizărilor din corpul principal
al contractului-cadru. Textul acestei Note nu va fi inclus în forma contractului transmisă spre publicare
în vederea inițierii unei sesiuni de tranzacționare prin modalitatea PCCB-PC. Articolele vor preciza
aspectele specifice combustibilului. Subanexele sunt prezentate cu titul indicativ)
Anexa 3. I.
Caracteristicile fizico – chimice
ale ................................................................... (combustibilul de procesat)
Nr.
crt

Denumire parametru

Anexa 3. II.

Simbol

UM

Valoare

Standard

Grafic de livrare pentru combustibilul de procesat

(opțional) Cantitatea totală limită de combustibil disponibilă pentru procesare (F) este…………………MWh
combustibil.
Anexa 3. III.
Punctul de Livrare pentru combustibilul de procesat și
transportul acestuia și asumarea responsabilității livrării
...........................................
Anexa 3. IV.
combustibilului

Condiții

de

recepţia

cantitativă

şi

calitativă

a

............................................
Data: __________________
Prestator de servicii: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________ ;
şi
Beneficiar: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________
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Anexa 4 la Contractul cadru de procesare a combustibilului în vederea producerii energiei
electrice
la contractul numărul ......., anul ......., luna ......., ziua ........
între
_______________________ în calitate de Prestator de servicii
şi
_________________________ în calitate de Beneficiar

Anexa 4. I.

Lista persoanelor împuternicite

Prestator de servicii
Nume, Prenume………………………….
Funcția…………………………………….
Departament………………………………….
Beneficiar Nume, Prenume………………………….
Funcția…………………………………….
Departament………………………………….
Anexa 4. II.

Căi de comunicare

1) Părţile convin ca pe parcursul derulării prezentului contract, toate notificările sau comunicările între
ele să se facă în scris şi să fie transmise prin fax, trimitere poştală recomandată cu confirmare de
primire, ori prin curier la adresele indicate mai jos:
Pentru prestatorul de servicii:
....................................................
Sediul: ..............................………
Tel : +40 …………………………..
Fax : +40 .....................................
E-mail: …………..........................
Pentru beneficiar:
....................................................
Sediul: ..............................………
Tel : +40 …………………………..
Fax : +40 .....................................
E-mail: …………..........................
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2) Cu excepția cazurilor când se prevede altfel în prezentul, toate înștiințările, notificările și facturile
trimise de o Parte către cealaltă se vor face în scris și vor fi considerate transmise numai dacă:
(i) vor fi predate personal Părții respective; sau
(ii) vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cerută de către Partea
în cauza; sau
(iii) vor fi transmise prin fax.
3) Fiecare Parte își poate schimba detaliile indicate pentru transmiterea comunicărilor, prin notificare
scrisa către cealaltă Parte. Înștiințările scrise, declarațiile și facturile vor fi considerate primite:
(a) dacă au fost înmânate personal, în Ziua Lucrătoare în care au fost înmânate sau în prima Zi
Lucrătoare după data de înmânare dacă aceasta este o zi alta decât una lucrătoare;
(b) în termen de trei (3) zile calendaristice după transmiterea prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire (în fiecare caz, cu cererea confirmării de primire din partea Părții
relevante);
(c) dacă sunt trimise prin fax și există un raport ce confirmă transmisia și primirea, în ziua
transmiterii dacă acest lucru s-a întâmplat înainte de ora 17:00 într-o Zi Lucrătoare, iar dacă nu,
la ora 9:00 a doua Zi Lucrătoare după transmitere.
4) În cazul în care notificarea se face prin intermediul poştei, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
5) Notificările verbale sau e-mail nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
6) Schimbarea adresei de corespondenţă a oricăreia dintre Părţi va fi notificată potrivit prevederilor
alin. 1) din prezenta Anexă cu cel puţin 5 zile înainte de a deveni efectivă, în caz contrar notificările
urmând a fi considerate valabil comunicate chiar şi în măsura menţiunii „destinatar mutat de la
adresa” sau similar sau în cazul neridicării de către destinatar a documentului.
7) Clauzele prezentei Anexe au valoare de domiciliu pentru oricare dintre Părţi, în scopul îndeplinirii
formelor procedurale judiciare de citare şi respectiv, de comunicare a actelor de procedură.

Data: __________________
Prestatorul de servicii: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________ ;
şi
Beneficiar: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de __________
n: ____________________, în calitate de ________________

17/ 18

Anexa 5 la Contractul cadru de procesare a combustibilului în vederea producerii
energiei electrice
la contractul numărul ......., anul ......., luna ......., ziua ........
Datele referitoare la Partea/Părțile Responsabilă(e) cu Echilibrarea (PRE)
1) Pentru Prestatorul de servicii:
denumirea PRE: …………………………………….…………………………………………
cod PRE: ………………………………………………………………………………………….
persoana de contact, adresa de email și număr de telefon: ………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2) Pentru Beneficiar:
denumirea PRE: ……………………………………………………………………………....
cod PRE: ………………………………………………………………………………………....
persoana de contact, adresa de email și număr de telefon: ………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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