CONTRACT
de vânzare - cumpărare a energiei electrice
nr. …......... din data …..............…..
Între
S.C. ............................................., cu sediul in......................................., str............................, nr...........,
judet/sector......................................, cod postal..............................., tel..........................................,
fax.........................................., inscrisa la Registrul Comertului sub nr...................................., cod de
identificare fiscala......................................., avand licenta ANRE nr.............................................., cont
IBAN............................................, deschis la..........................................., reprezentata legal prin
Director General..........................................., avand calitatea de Vanzator, de pe o parte,\
si
SC ENEL TRADE ROMANIA SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Pitar Mos, nr. 18, sector 1, telefon
021/2006266, 031/4231010 fax 021/3140059, 031/4231049, cod de identificare fiscala RO 22508469,
înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti cu număr de ordine
J40/18491/2007, avand licenta ANRE nr.829/29.05.2008, cont nr RO10BRDE450SV56265684500
deschis la BRD Groupe Societe Generale-SMCC, reprezentată legal prin Director General Luigi
Michi, având calitatea de Cumpărător, pe de alta parte, ambele numite în continuare pãrţi, s-a încheiat
prezentul contract.
Terminologie
Art.1. - Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Anexa 1.
Obiectul contractului
Art.2. -(1) Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către vânzător şi cumpărarea de către
cumpărător a cantităţilor de energie electrica orare, prevăzute în anexa 2, la preţul de contract
prevăzut în anexa 3, reglementandu-se totodata si raporturile dintre parti conexe acestei activitati (ex.
Conditiile de vanzare, facturare si incasare facturi etc).
Condiţiile de desfăşurare a vânzării/cumpărării
Art.3. (1) Cantitatea lunara de energie electrica ce urmează sa fie preluata de către cumpărător de la
vânzător in fiecare interval baza de decontare face obiectul Anexei 2, iar pretul aplicabil este
mentionat in Anexa 3. Cantitatile de energie raman ferme pe toata durata de derulare a prezentului
contract.
Art.4. Cantităţile de energie electricã vor fi livrate în reţeaua electrica de transport, iar pretul energiei
va contine si componenta tarifului de transport pentru introducerea energiei in retea, denumita TG.
Art.5. Părţile convin ca energia electricã tranzacţionatã conform prezentului contract sã fie măsurată
în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr.17/2002, cu modificările ulterioare şi ale Codului comercial al pieţei angro de
energie electricã, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/2004, cu modificările ulterioare.
Art. 6. Nici una din prevederile acestui contract referitoare la obligaţiile Vânzătorului de a vinde
cantităţile de contract la preţul de contract, nu exonerează Vânzătorul de obligaţia de a respecta strict
dispoziţiile Operatorului de Transport şi de Sistem, date în conformitate cu prevederile Codului tehnic

al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 20/2004, cu modificările
ulterioare, şi ale Codului comercial al pieţei angro de energie electricã, cu modificările ulterioare.
Art. 7. Nici una din prevederile acestui contract referitoare la obligaţiile cumpărătorului de a
cumpăra de la vânzător, la preţul de contract, cantităţile de contract, nu exonerează cumpărătorul de
obligaţia de a respecta strict dispoziţiile Operatorului 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 electricã.
Art. 8. Cantitatea de energie electricã tranzacţionatã de pãrţi conform prezentului contract reprezintă
Schimbul Bloc sau face parte din Schimbul Bloc notificat de fiecare dintre pãrţi, conform
prevederilor Codului comercial al pieţei angro de energie electricã.
Art. 9. -(1) În vederea producerii efectelor contractului fiecare parte se înregistrează în prealabil la
Operatorul Pieţei de Echilibrare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea sau transfera responsabilitatea
echilibrării unei alte Parţi Responsabile cu Echilibrarea şi trebuie sa notifice, direct sau indirect,
Operatorului de Transport şi de Sistem, Schimbul Bloc conform cantităţilor de energie electrica din
prezentul contract. Părţile îşi comunicã una alteia denumirea şi codul PRE care are responsabilitatea
echilibrării pentru fiecare din pãrţi.
(2) Penalizările financiare pe care o parte ar trebui sa le plătească pentru dezechilibre conform
prevederilor Codului comercial al pieţei angro de energie electrica, ca urmare a transmiterii de către
cealaltă parte a notificării fizice incorecte, vor fi plătite de partea care a notificat incorect. Daca
ambele parţi transmit notificări fizice incorecte, penalizările financiare aferente sunt suportate de
ambele parţi.
Perioada de Valabilitate a Contractului
Art. 10 – (1) Prezentul contract se încheie pe o perioada de un an, intrand in vigoare la data de
01.01.2009 (ora 00:00 GMT+2) si expirand la data de 31.12.2009 (ora 24:00 GMT+2). Dupa aceasta
data, prevederile prezentului contract isi vor mentine efectele in masura si pentru indeplinirea
obligatiilor nascute pe perioada de valabilitate a contractului.
Facturarea şi condiţiile de plată. Garanţii
Art. 11. Contravaloarea energiei electrice contractate ce urmează sã fie primitã de către vânzător de la
cumpărător pe perioada de valabilitate a contractului, se calculează ca suma produselor între
cantitatea de energie electrica orara prevăzuta în anexa 2 şi preţul de contract orar prevăzut în anexa 3
si are valoarea de .............. lei.
Art. 12. In primele 5 zile financiare ale fiecarei luni contractuale, vânzătorul va emite către
cumpărător o facturã reprezentând 50% din contravaloarea energiei electrice ce urmează a fi livrata
in respectiva luna contractuala, calculata conform art. 11. Factura emisa va fi achitata de catre
Cumparator in termen de 10(zece) zile financiare de la data primirii acesteia.
Art. 13. In primele 5 zile financiare ale lunii urmatoare lunii de referinta, vânzătorul va emite către
cumpărător factura de regulizare in lei, reprezentand diferenta intre factura emisa conform art. 12 si
cantitatea efectiv livrata in cursul lunii de referinta. Factura emisa astfel va fi achitata de catre
Cumparator in termen de 10(zece) zile financiare de la data primirii acesteia.
Art. 14. In cazul in care o suma facturata de către vânzător este contestata in tot sau in parte de către
cumpărător, atunci plata diferenţei de suma necontestata nu trebuie amânată din acest motiv si se va
efectua pana in ziua limita de plata. Contestarea sumei facturate se face de catre Cumparator in scris,

cu prezentarea obiectiunilor sale, in termen de 5 zile financiare de la data primirii facturii. Partile vor
incerca sa concilieze obiectiuni in termen de 5 zile financiare de la data inregistrarii contestatiei
formulate de catre Cumparator la Vanzator. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale
amiabila sau prin hotărâre judecătoreasca ca fiind datorate de către cumpărător, Cumparatoul va plăti
pe lângă suma datoratã, o penalitate calculatã conform prevederilor art.16. In cazul în care în urma
contestaţiei s-a stabilit reducerea valorilor facturate, cumpărătorului i se restituie eventualele sume şi
penalităţi aferente calculate potrivit art.16, deja plătite, corespunzătoare reducerii respective.
Art. 15. Factura se considerã achitatã de către Cumpărător la data înregistrării plãţii în extrasul de
cont al vânzătorului sau la data corespunzătoare oricărui alt mod prevăzut expres în reglementările
legate de platã, acceptate de parţi.
Art.16. Neachitarea facturii de către Cumpărător până la data scadenţei, prevăzute la art. 12 si 13,
atrage după sine penalitati de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, după cum urmează:
a) penalitatile de întârziere se calculează ca un procent egal cu procentul aplicat penalitatilor de
întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat;
b) penalitatile de întârziere se datorează începând cu prima zi după data scadenţei până la data
(exclusiv) achitării integrale a obligaţiilor de platã;
c) valoarea totala a penalitatilor de întârziere nu poate depăşi valoarea facturii asupra căreia sunt
calculate.
Art.17. În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data declarării sale ca şi câştigător al procedurii
de licitaţie, Cumpărătorul va acorda Vânzătorului, pentru garantarea plăţii următoarele forme de
garanţie, la alegerea Vânzătorului, după cum urmează:
a) o scrisoare de garanţie emisă de către Compania Enel SPA, cu sediul în Italia, Viale Regina
Margherita nr 125, Roma, în calitate de Asociat Unic al Cumpărătorului;
b) o scrisoare de garanţie bancară emisă de către Groupe Societe Generale – BRD.
Garanţia va întruni următoarele cerinţe: plata la prima solicitare din partea Vânzătorului însoţită de
documentele necesare (factură); garanţia va fi necondiţionată şi irevocabilă; garanţia va fi emisă
pentru o suma ce va reprezenta 10% din valoarea totală a contractului; perioada de garanţie va fi egală
cu durata de valabilitate a contractului la care se adaugă o perioadă adiţională de 45 de zile.
Obligaţii şi drepturi
Art. 18. Vânzătorul are următoarele obligaţii: a) sã deţină şi sã menţină în vigoare licenţa de
producere si/sau licenta de furnizare a energiei electrice şi sã respecte prevederile acesteia; b) sã
asigure livrarea către cumpărător a energiei contractate în termenii prezentului contract.
Art. 19. Vânzătorul are următoarele drepturi: a) sã factureze cumpărătorului energia electricã livratã;
b) sã iniţieze modificarea şi completarea contractului de vânzare cumpărare a energiei electrice sau a
anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi, prin acte adiţionale, atunci când considerã
necesarã detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi; c) sã sisteze livrarea de energie
electricã la cumpărător, în condiţiile art. 27
Art. 20. Cumpărătorul are următoarele obligaţii: a) sã achite facturile pentru cantitatea de energia
electricã contractatã, precum şi orice plãţi în caz de penalităţi datorate, în conformitate cu prevederile
prezentului contract;
Art. 21. Cumpărătorul are următoarele drepturi: a) sã primească cantitatea de energie electricã
contractatã în conformitate cu prevederile prezentului contract; b) sã solicite vânzătorului modificarea
şi completarea prezentului contract şi a anexelor la acesta sau sã iniţieze acte adiţionale la contract,
atunci când apar elemente noi sau când considerã necesarã detalierea ori completarea unor clauze

contractuale.
Art. 22. - (1) Părţile se obligã una faţã de cealaltă sã deţină şi sã păstreze pe parcursul derulării
contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest
contract, respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.
(2) Părţile se obligã una faţã de cealaltă sã asigure accesul, conform legii, cu restricţii de
confidenţialitate conform prevederilor art. 23, la toate informaţiile, documentaţiile sau datele necesare
pentru buna derulare a acestui contract.
(3) Părţile garantează una celeilalte cã prezentul contract reprezintă o obligaţie fermã, legalã,
opozabilã în justiţie în termenii acestui contract.
Confidenţialitatea
Art. 23. - (1) Fiecare parte se obligã sã asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor,
documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract
şi sã nu le dezvăluie unei terţe pãrţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte
pãrţi.
(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 electrica.
(3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 2 ani după încetarea valabilităţii prezentului contract.
Răspunderea contractuală
Art. 24. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract,
părţile răspund conform legii.
Art. 25. Părţile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi/sau derularea prezentului contract,
care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilã, sã fie supuse instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 26. Nici una dintre pãrţi nu poate cesiona parţial sau total drepturile şi obligaţiile decurgând din
acest contract fără obţinerea în prealabil a acordului scris al celeilalte pãrţi.
Încetarea contractului
Art. 27. Vanzatorul poate sista furnizarea energiei electrice la consumator, inainte de expirarea
contractului, in situatia in care facturile emise conform art. 12 si 13 nu au fost achitate in termenul de
scandenta, cu un termen de preaviz de 5 zile financiare de la data transmiterii preavizului. Reluarea
livrării dupa sistare se face în termen de cel mult 5 zile de la achitarea tuturor obligaţiilor de platã de
către cumpărător şi de la primirea solicitării de reluare a livrării.
Art. 28. (1) Rezilierea contractului din iniţiativa vânzătorului, înainte de data de expirare, poate avea
loc în următoarele cazuri: a) cumpărătorul nu a plătit facturile emise conform art.12 si art.13 in
termen de 5 zile financiare de la data sistarii livrarii energiei electrice, inclusiv a penalitatilor datorate,
urmand ca sumele datorate sa fie recuperate conform reglementarilor legale in vigoare, b) în cazul în
care cumpărătorul îşi pierde calitatea de persoanã juridicã, ce a stat la baza încheierii contractului,
după un preaviz de 5 zile; c) dacã cumparatorul refuzã sã încheie un act adiţional la acest contract, în
condiţiile modificării reglementãrilor sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza
încheierii acestuia, cu un preaviz de 10 de zile.
(2) Rezilierea contractului din iniţiativa cumpărătorului, înainte de data de expirare, poate avea loc în

următoarele cazuri:
a) în cazul întreruperii livrării de energie din cauze de forţã majorã pe o duratã de peste 5 zile, cu
anunţarea prealabilã în scris a vânzătorului, în termen de 3 zile;
b) dacã vânzătorul refuzã sã încheie un act adiţional la acest contract, în condiţiile modificării
reglementãrilor sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia, cu un
preaviz de 10 de zile;
c) cu anunţarea prealabila in scris a vânzătorului, in termen de minim 30 zile calendaristice.
Art. 29. Prezentul contract încetează sã-şi producă efectele în următoarele cazuri: a) terminarea
perioadei de valabilitate stabilitã conform prevederilor art. 10; b) în caz de terminare a contractului cu
acordul ambelor pãrţi, după minim 10 zile de la solicitarea făcuta în acest sens de una din pãrţi. c) în
caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre pãrţi, părţile fiind însã ţinute sã
îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei cauzei.
Modificarea circumstanţelor
Art. 30. În sensul prezentului contract, „modificare de circumstanţe” semnificã aplicarea actelor
normative şi reglementãrilor româneşti, precum şi a modificărilor şi/sau abrogărilor ce ar putea să
apară în actele normative şi reglementările existente după data efectivã de intrare în vigoare a
prezentului contract. Modificarea circumstanţelor va include, fără însã a se limita la, introducerea
unor noi impozite sau taxe, modificarea aplicării, sau calculării, bazei de calcul, a unor impozite sau
taxe, sau modificarea valorii sau ratei unor impozite, taxe sau tarife reglementate în vigoare.
Forţa Majoră
Art. 31. - (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinire parţialã sau totalã a
obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacã aceasta este rezultatul acţiunii Forţei Majore.
Circumstanţele de Forţã Majorã sunt cele care pot apărea pe parcursul derulării acestui contract în
urma producerii unor evenimente deosebite cum ar fi calamitãţi naturale, război, embargo, care nu au
putut fi luate în considerare de pãrţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara
voinţei şi controlului pãrţilor.
(2) Partea care invocã Forţa Majorã trebuie sã notifice acest lucru în scris celeilalte pãrţi în
termen de 5 zile de la apariţia acesteia, cu confirmarea organelor competente de la locul producerii
evenimentului ce constituie Forţã Majorã şi cu estimarea duratei după care aceasta îşi încetează
efectele.
(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a Forţei Majore nu înlătură efectul exonerant de
răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia pãrţii care o invocã de a repara pagubele cauzate
celeilalte pãrţi, prin faptul necomunicãrii.
(4) Orice termen sau termene la care se face referire în prezentul contract şi în care o obligaţie
anume trebuie îndeplinitã va fi extins cu o perioadã de timp egalã cu perioada de întârziere cauzatã de
evenimentul de Forţã Majorã.
(5) Perioada de Forţã Majorã se va sfârşi atunci când partea care a emis notificarea conform alin. (2)
emite o nouã notificare prin care anunţã cã este capabilã sã îşi îndeplinească din nou toate obligaţiile
ce îi revin prin prezentul contract şi reia îndeplinirea tuturor obligaţiilor care fac obiectul notificării
respective.
Litigii
Art. 32. Divergenţele decurgând din interpretarea şi / sau executarea prezentului contract, care nu pot
fi soluţionate pe cale amiabilã, vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

Dispoziţii finale
Art. 33. Orice comunicare ceruta sau autorizata prin prezentul Contract va fi transmisa in scris si va fi
considerata transmisa numai daca: a) comunicarea respectiva va fi predata personal partii respective;
b) comunicarea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire; c) comunicarea
va fi transmisa prin fax si cu o copie de confirmare prin posta; d) comunicarile vor fi transmise la
adresele mentionate in preambulul prezentului contract in atentia reprezentantilor legali ai partilor.
Art. 34. Acest contract şi toate obligaţiile care rezultã pentru pãrţi din derularea acestuia, se supun în
totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.
Art. 35. Orice divergenţe de naturã tehnicã, operaţionalã sau comerciala între părţile prezentului
contract, care nu se pot rezolva pe cale amiabilã în termen de 10 zile, se vor înainta spre soluţionare,
instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 36. - (1) Anexele 1 - 3 fac parte integrantã din prezentul contract.
(2) Daca printr-un act normativ (Lege, Ordonanţa a Guvernului, Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului,
Hotărâre a Guvernului, reglementare ANRE) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul
contract, se vor aplica prevederile din actul normativ, de la data intrării în vigoare a acestuia, iar
părţile au obligaţia modificării/completării în consecinţã a contractului prin încheierea unui act
adiţional la contract.
Prezentul contract a fost încheiat la data de [..............…] în douã exemplare, câte unul pentru fiecare
parte şi intrã în vigoare la data de 01.01.2009.
SEMNATARI:
Din partea Vânzătorului

Din partea Cumpărătorului

Director General

Director General
Luigi Michi

Serv. Juridic

Anexa 1
Terminologie

Autoritate
competentă
Cod Comercial al
Pietei angro de
energie electrica
Codul de Măsurare
a Energiei Electrice

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei –
ANRE
Colecţie de documente care reglementează participarea si relaţiile
comerciale pe piaţa angro de energie electrică
Reglementare tehnică din cadrul legislaţiei specifice sectorului
energiei electrice care stabileşte obligativitatea şi principiile de
măsurare a energiei electrice schimbate între instalaţii ale
persoanelor juridice sau fizice care desfăşoară activităţi de
producere, transport, distribuţie, furnizare sau utilizare (Codul de
Măsurare a Energiei Electrice)

Consumator Eligibil
de energie electrică

Consumatorul care poate să aleagă furnizorul şi să contracteze
direct cu acesta energia necesară, având acces la reţelele electrice
de transport şi/sau de distribuţie

Furnizor

Persoană juridică, titulară a unei Licenţe de furnizare (Legea nr.
13/2007)

Operator de
Transport şi de
Sistem - OTS
Piaţa angro de
energie electrică

Persoană juridică, titulară de licenţă pentru transportul energiei
electrice şi servicii de sistem (Legea nr. 13/2007). Operatorul de
Transport şi de Sistem este CN Transelectrica SA
Cadru organizat în care energia electrică este achiziţionată de
furnizori de la producători sau de la alţi furnizori, în vederea
revânzării

Punct de Măsurare

Punct al unei reţele electrice unde se măsoară energia
electrică(Codul Tehnic de Măsurare a Energiei Electrice)
Servicii asigurate utilizatorilor reţelei de către OTS pentru
menţinerea nivelului de siguranţǎ în funcţionare a SEN, precum şi
a calităţii energiei electrice conform normelor

Servicii de Sistem

Zi Financiară

Zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru operaţiuni
financiare

Zi Lucrătoare

Zi calendaristică, cu excepţia sâmbetei, duminicii şi a oricărei zile
declarate sărbătoare legală în România

Zi Nelucrătoare

Ziua de sâmbătă, de duminică şi oricare zi declarată sărbătoare
legală în România

Anexa 2
CANTITATI DE ENERGIE ELECTRICA CONTRACTATA PENTRU PERIOADA
01.01.2009-31.12.2009

Luna

Număr de ore

Energie livrată orar [MW]

Cantitate [MWh]

Ianuarie 2009
Februarie 2009
Martie 2009
Aprilie 2009
Mai 2009
Iunie 2009
Iulie 2009
August 2009
Septembrie 2009
Octombrie 2009
Noiembrie 2009
Decembrie 2009
TOTAL 2009

744
672
743
720
744
720
744
744
720
745
720
744
8760

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
-

52080
47040
52010
50400
52080
50400
52080
52080
50400
52150
50400
52080
613200

Livrarea se va face la putere medie orară constantă, de 70 MW, în bandă (00:00-24:00), pe toată
perioada de livrare.

Vânzător

Cumpărător

Anexa 3

PREŢUL DE CONTRACT

Art.1. Preţul de contract (PC) este de ............... lei /MWh exclusiv TVA si acciza. Preţul de contract
este stabilit in conformitate cu rezultatul licitatiei pe PCCB si include contravaloarea componentei de
injecţie in RET( componenta Tg).
Art. 2. Algoritmul de reactualizare a preţului de contract: În cazul în care, după încheierea
contractului, ANRE stabileşte o nouã valoare, TG1, în Lei/MWh, a tarifului zonal de transport pentru
introducerea energiei în reţea (TG), noua valoare, PC1, a preţului de contract, va fi: PC1=PC+(TG1-TG)
Art. 3.Valoarea contractului este de .............. lei exclusiv TVA si accize.

VANZATOR

CUMPARATOR

