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CONTRACT - CADRU
de vânzare - cumpărare a energiei electrice
pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică (PCCB)
nr. …......... din data …..............…..
Părţile Contractante
S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., cu sediul social in Timisoara, str. Buziasului nr. 26,
judeţul Timis, inscrisa la registrul comertului la nr. J35/17/2000, avand cod unic de inregistrare 6734030,
atribut fiscal R, prin Sucursala Bucuresti, cu sediul in str. Parang nr. 76, sector 1, Bucuresti, cod postal
012328, telefon 021/312.88.19, fax 021/312.86.64, cod fiscal 1187326, inscrisa in registrul comertului la
nr. J40/12716/1998, cont virament nr. RO 05 CITI 0000000824949018, deschis la CITI BANK, titular al
licenţei de furnizare a energiei electrice nr. 526/07.10.2002, eliberata de ANRE, reprezentata legal prin
Presedinte Directorat, ing. Ionel PEPENICA si Director Economic, ec. Monica Maria BUCUR, având
calitatea de Vânzător, pe de o parte,
şi
......................................................................., cu sediul în ...................…………… , adresa
……………………............, judeţul …………….............., cod poştal ....………………, telefon
......……………….., telex .......…………………, fax …………..……..., cod fiscal ……............................,
înscris în registrul comerţului la nr. …………………………………............, cont de virament nr.
............................………..……, deschis la ………..……….............., titular al licenţei ANRE
nr……….................,. reprezentat legal prin …………….…......, având calitatea de Cumpărător, pe de
altă parte,
ambele numite în continuare Părţi,
încheie prezentul Contract („Contractul”) în baza rezultatelor urmatoarei licitaţii:
.......................................

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 Vânzǎtor şi cumpărarea de către
Cumpǎrǎtor a cantităţilor de energie electricǎ orare, prevǎzute în anexa 2, la preţul de contract prevǎzut în

1

______________________________________________________________________________________________________

anexa 3. Cantităţile de energie electricǎ şi preţul sunt stabilite în conformitate cu rezultatele licitatiei
menţionate anterior.
(2) Preţul de contract nu include componenta tarifului de transport pentru introducerea energiei în reţea.
Condiţiile de desfăşurare a vânzării/cumpărării
Art.3. Cantităţile de energie electrică contractate prevăzute în anexa 2 sunt ferme, Vânzătorul
asumându-şi obligaţia de a le livra şi vinde Cumpărătorului, iar Cumpărătorul asumându-şi obligaţia de a
le accepta şi cumpăra la preţul de contract din anexa 3 .
Art.4. - (1) Cantitǎţile de energie electrică vor fi livrate în reţeaua electricǎ de transport.
Art. 5. Părţile convin ca energia electrică tranzacţionată conform prezentului contract să fie măsurată în
conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui
ANRE nr.17/2002, cu modificarile ulterioare şi ale Codului comercial al pieţei angro de energie electrică,
aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/2004, cu modificǎrile ulterioare.
Art.6. În termen de 3 zile de la primirea Notei de Închidere transmisă de OPCOM şi/sau factura primită
de vânzător , vânzătorul va emite catre cumparator o factură ce va conţine contravaloarea componentei de
transport pentru injecţie în reţea TG aferentă lunii contractuale precedente
Art.7. Contractarea componentei de extractie din RET( componenta Tl) si a serviciilor de sistem,
administrare piata angro de energie electrica, a serviciilor de distributie, precum si plata
acestora se face de catre cumparator cu/catre CN Transelectrica SA si/sau filialele SC Electrica
Art.8. 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 electrică, cu modificǎrile ulterioare.
Art.9. 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 electrică.
Art.10. Cantitatea de energie electrică tranzacţionată de Părţi conform prezentului contract reprezintă
Schimbul Bloc sau face parte din Schimbul Bloc notificat de fiecare dintre Părţi, conform prevederilor
Codului comercial al pieţei angro de energie electrică.
Art.11. - (1) În vederea producerii efectelor contractului fiecare Parte se înregistreazǎ în prealabil la
Operatorul Pieţei de Echilibrare ca Parte Responsabilǎ cu Echilibrarea sau transferǎ responsabilitatea
echilibrǎrii unei alte Pǎrţi Responsabile cu Echilibrarea şi trebuie sǎ notifice, direct sau indirect,
Operatorului de Transport şi de Sistem, Schimbul Bloc conform cantitǎţilor de energie electricǎ din
prezentul Contract. Părţile îşi comunică una alteia denumirea şi codul PRE care are responsabilitatea
echilibrării pentru fiecare din Părţi.
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(2) Penalizările financiare pe care o Parte ar trebui sǎ le plǎteascǎ pentru dezechilibre conform
prevederilor Codului comercial al pieţei angro de energie electricǎ, ca urmare a transmiterii de către
cealaltă Parte a notificării fizice incorecte, vor fi plǎtite de Partea care a notificat incorect. Dacǎ ambele
Pǎrţi transmit notificǎri fizice incorecte, penalizǎrile financiare aferente sunt suportate de ambele Pǎrţi.
Perioada de Valabilitate a Contractului
Art.12 – (1) Perioada de valabilitate a prezentului contract va începe la data de 01.08.2008, Data Efectivă
de intrare în vigoare a prezentului contract şi va expira la 31.12.2008 (Data de Expirare).
(2) Data Efectivă de intrare în vigoare a contractului este data de începere a livrărilor, cu condiţia
îndeplinirii în termen de către Cumpărător a obligaţiilor sale cuprinse în art.13 si art.16.
(3) La expirarea Perioadei de Valabilitate, Părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile prezentului
Contract decât în măsura necesară pentru punerea în executare a drepturilor şi obligaţiile Părţilor, aşa cum
iau naştere din prezentul Contract înainte de sfârşitul Perioadei de Valabilitate.
Facturarea şi condiţiile de plată. Garanţii
Art.13. - (1) Cumpărătorul va prezenta Vânzătorului o garanţie de plată în favoarea Vânzǎtorului, emisă
de o bancă comercială din România, pentru o sumă egală cu contravaloarea energiei ce urmeaza sa fie
livrata pe o perioada de 20 de zile calendaristice perioada necesara organizarii unei noi runde de licitatie
pe PCCB.
(2). Termenul de valabilitate al garanţiei de plată este de 45 de zile faţă de Data de Expirare a
Contractului.
(3) Termenul de prezentare a garanţiei de platǎ emisă în conformitate cu prevederile alin. (1), la sediul
Vânzătorului este de cel mult 3(trei) zile dupa data semnarii contractului, şi reprezintă condiţie de intrare
în vigoare a Contractului. Garanţia de participare la licitaţie va fi restituită numai după prezentarea
garanţiei de platǎ corespunzătoare prezentului Contract.
(4) Nedepunerea garanţiei de plată înseamnă anularea şi neintrarea în vigoare a Contractului şi conduce la
executarea garanţiei de participare la licitaţie.
Art.14. Contravaloarea energiei electrice ce urmează să fie primită de către Vânzător de la Cumpărător în
fiecare Lunǎ Contractualǎ din perioada de valabilitate a Contractului, se calculează ca suma produselor
între cantitatea de energie electricǎ orarǎ prevǎzutǎ în anexa 2 şi preţul de contract orar prevăzut în anexa
3 , dupǎ caz, aferente orelor din respectiva Lunǎ Contractualǎ.
Art.15. Pe intreaga durata a Contractului, cu 7(sapte) Zile Financiare anterioare lunii contactuale in care
se face livrarea, Vanzatorul va emite către Cumpărător factura cu suma care trebuie plătită de acesta
pentru luna contractuală în care urmează a se efectua livrarea, reprezentând 100% din valoarea calculată
conform art.14.
Art.16. Factura emisă de Vânzător va fi plătită de Cumpărător în termenul de scadenţă de 5(cinci) Zile
Financiare de la data primirii facturii. In interiorul acestui termen se pot face plǎţi parţiale.
Art.17. Neplata facturii de avans emisa de Vanzator, de catre Cumparator, in termenul de scadenta conf.
art.14 si in conditiile art.16 anuleaza livrarea aferenta lunii contractuale. Neplata facturii de avans
conduce la executarea garantiei de plata.
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Art.18. În cazul în care o sumă facturată de către Vânzător este contestată integral sau în parte de
Cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă Vânzătorului cuprinzând obiecţiile sale, în termen de
5(cinci) zile de la data primirii facturii, şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei.
Obiecţiile eventuale ale Cumpărătorului privind valorile facturate prezentate în nota explicativă se vor
concilia între părţi în termen de 10(zece) zile de la data formulării pretenţiilor de către Cumpărător.
Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de
Cumpărător, acesta va plăti pe lângă suma datorată, o penalitate calculată conform prevederilor art.18. 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.20, deja plătite, corespunzătoare reducerii
respective.
Art.19. Factura se consideră achitată de către Cumpărător la data înregistrării plăţii în extrasul de cont al
Cumpărătorului, la data preluării cecului de către Vânzător, la data intrării numerarului în casieria
Vânzătorului, la data procesului verbal de compensare, sau la data corespunzătoare oricarui alt mod
prevăzut expres în reglementările legate de plată, acceptate de Pǎrţi.
Art.20. Neachitarea facturii de către Cumpărător până la data scadenţei, prevăzute la art.16, atrage după
sine penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile se calculează ca un procent egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligaţiilor
către bugetul de stat;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei până la data (exclusiv) achitării
integrale a obligaţiilor de plată;
c) valoarea totalǎ a penalităţilor nu poate depăşi valoarea facturii.
Obligaţii şi drepturi
Art.21. Vânzătorul are următoarele obligaţii:
a) să deţină şi să menţină în vigoare licenţa de producere şi/sau licenţa de furnizare a energiei electrice şi
să respecte prevederile acestora/acesteia;
b) să asigure livrarea către Cumpărător a energiei contractate în termenii prezentului contract.
Art.22. Vânzătorul are următoarele drepturi:
a) să factureze Cumpărătorului energia electrică livrată;
b) să 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 consideră necesară
detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi;
c) să sisteze livrarea de energie electrică la Cumpărător, ca urmare a neplăţii facturii şi penalităţilor de
întârziere, în condiţiile art.28.
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Art.23. Cumpărătorul are următoarele obligaţii:
a) să deţină garanţia de plată valabilă pe durata de 45 (patruzecisicinci) zile faţă de Data de Expirare a
Contractului;
b) să achite facturile pentru cantitatea de energia electrică contractată, precum şi orice plăţi în caz de
penalitǎţi datorate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
c) să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare referitoare la regimul de funcţionare a instalaţiilor
consumatorilor industriali conectaţi la Sistemul Energetic Naţional, dupǎ caz.
Art.24. Cumpărătorul are următoarele drepturi:
a) să primească cantitatea de energie electrică contractată în conformitate cu prevederile prezentului
Contract;
b) să solicite Vânzătorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor la acesta sau să
iniţieze acte adiţionale la contract, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea
ori completarea unor clauze contractuale.
Art.25 - (1) 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.
(2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, cu restricţii de confidenţialitate
conform prevederilor art.24, la toate informaţiile, documentaţiile sau datele necesare pentru buna derulare
a acestui Contract.
(3) Părţile garantează una celeilalte că prezentul Contract reprezintă o obligaţie fermă, legală, opozabilă în
justiţie în termenii acestui contract.
Confidenţialitatea
Art.26. - (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 3(trei) ani după încetarea valabilităţii prezentului
Contract.
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Răspunderea contractuală
Art.27. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract,
Părţile răspund conform legii.
Art.28. 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.
Art.29. Nici una dintre Părţi nu poate cesiona parţial sau total drepturile şi obligaţiile decurgând din acest
Contract fără obţinerea în prealabil a acordului scris al celeilalte Părţi.
Incetarea contractului
Art.30. Rezilierea Contractului din iniţiativa Vânzătorului, înainte de Data de Expirare, poate avea loc în
următoarele cazuri:
a) dacă factura şi penalităţile datorate nu au fost achitate după 10(zece) Zile Financiare de la data
scadenţei, Vânzătorul transmite Cumpărătorului un preaviz, iar după 5(cinci) de zile de la data
transmiterii preavizului, poate decide sistarea livrării de energie electrică la Cumpărător;
b) reluarea livrării energiei electrice după sistarea prevǎzută la lit.a) se poate realiza în baza aceluiaşi
Contract, după efectuarea plăţii integrale a facturii, a penalităţilor datorate, a altor prejudicii produse
Vânzătorului de întreruperea livrării conform Contractului; reluarea livrării se face în termen de cel
mult 1(una) zile de la achitarea tuturor obligaţiilor de plată de către Cumpărător şi de la primirea
solicitării de reluare a livrării;
c) în cazul în care Cumpărătorul nu efectuează în termen de 5(cinci). zile de la data sistării livrării de
energie electrică plata integrală a facturii şi penalităţilor datorate, Vânzătorul are dreptul să rezilieze
contractul, urmând să recupereze sumele datorate conform reglementărilor legale în vigoare;
d) în cazul în care Cumpărătorul refuză să încheie un act adiţional la acest contract, în condiţiile
modificării reglementărilor sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii
acestuia, cu un preaviz de 5(cinci) zile, cu condiţia ca nici o încetare să nu intre în vigoare dacă
Vânzătorul şi Cumpărătorul nu ajung la o înţelegere referitoare la amendare, după negocieri
diligente şi cu bună credinţă.
e) în cazul în care Cumpărătorul îşi pierde calitatea de persoană juridică, ce a stat la baza încheierii
contractului, după un preaviz de 5(cinci) zile;
f) în orice alte cazuri prevăzute de reglementările în vigoare.
Art.31. 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 forţă majoră pe o durată de peste 10(zece) zile,
cu anunţarea prealabilă în scris a Vânzătorului, în termen de 5 (cinci) zile;
b) în cazul pierderii calităţii de persoană juridică a Vânzătorului, care a stat la baza încheierii
contractului, cu un preaviz de 5(cinci) zile;
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c) dacă Vânzătorul refuză să încheie un act adiţional la acest contract, în condiţiile modificării
reglementărilor sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia, cu un
preaviz de 5(cinci) zile;
d) în alte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Art.32. Prezentul Contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:
a) terminarea perioadei de valabilitate stabilită conform prevederilor art. 12;
b) în caz de terminare a Contractului cu acordul ambelor Părţi, după minim .5 zile de la solicitarea
făcută în acest sens de una din Părţi.
c) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre Părţi, Părţile fiind însă ţinute
să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei cauzei.

Modificarea circumstanţelor
Art.33. În 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 existente după Data Efectivă de intrare în vigoare a prezentului contract.
Modificarea circumstanţelor va include, fără însă 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.34. - (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.
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.
(2) Partea care invocă Forţa Majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părţi în termen de
... 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.
(3) 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.
(4) Orice termen sau termene la care se face referire în prezentul Contract şi în care o obligaţie anume
trebuie îndeplinită va fi extins cu o perioadă de timp egală cu perioada de întârziere cauzată de
evenimentul de Forţă Majoră.
(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.
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Litigii
Art.35. Divergenţele decurgând din interpretarea şi / sau executarea prezentului Contract, care nu pot fi
soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.
Notificări
Art.36. Orice notificare, punere în întârziere sau solicitare cerută sau autorizată prin prezentul Contract va
fi transmisă în scris şi va fi considerată transmisă numai dacă:
a) Notificarea, punerea în întârziere sau solicitarea va fi predată personal Părţii respective;
b) Notificarea, punerea în întârziere sau solicitarea va fi transmisă prin scrisoare recomandată
confirmare de primire cerută de către Partea în cauză;

cu

c) Notificarea, punerea în întârziere sau solicitarea va fi transmisă prin fax şi cu o copie de confirmare
prin poştă;
d) Notificările, punerile în întârziere sau solicitările vor fi trimise:
Pentru Cumpărător, pe adresa: _______________
În atenţia: _________________
Pentru Vânzător, pe adresa:

str. Parang nr. 76, sector 1 Bucuresti, cod postal 012328
În atenţia: Presedinte Directorat, ing. Ionel PEPENICA

e) Orice notificare, punerea în întârziere sau solicitare va fi considerată primită de către destinatar:
i)

la momentul predării, dacă este înmânată personal Părţii respective;

ii) în termen de 2(doua) zile lucratoare după transmiterea prin scrisoare recomandată cu

confirmare de primire (în fiecare caz, cu cererea confirmării de primire din partea Părţii
relevante);
f) În cazul transmiterii prin fax şi a copiei de confirmare prin poştă:
Pentru Cumpărător:
Pentru Vânzător: la fax 021/312.86.64
g) Adresele de mai sus pot fi schimbate oricând de oricare dintre Părţi prin notificare scrisă către cealaltă
Parte, notificarea producând efecte începând cu data primirii.

Dispoziţii finale
Art.37. Acest Contract şi toate obligaţiile care rezultă pentru Părţi din derularea acestuia, se supun în
totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.
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Art.38. Orice divergenţe de natură tehnică, operaţională sau comerciala între Părţile prezentului Contract,
care nu se pot rezolva pe cale amiabilă în termen de 30(treizeci) de zile, se vor înainta spre soluţionare,
instanţelor judecătoreşti competente.
Art.39. - (1) Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul contract.
(2) Dacǎ printr-un act normativ (Lege, Ordonanţǎ a Guvernului, Ordonanţǎ de Urgenţă a Guvernului,
Hotǎrâre 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 Pǎrţile au
obligaţia modificǎrii/completǎrii în consecinţă a contractului prin încheierea unui act adiţional la contract.
Prezentul contract a fost încheiat la data de [..............…] în două exemplare, câte unul pentru fiecare
Parte şi intră în vigoare la data de [……………].

SEMNATARI:

VANZATOR

CUMPARATOR

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Presedinte Directorat,
ing. Ionel PEPENICA
Director Economic,
Ec. Monica Maria BUCUR
Director D.P.F.E.E.,
ing. Dan ZECHERU
Oficiul Juridic,
Jurist Aurel CIAUSU
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Anexa 1
la contractul numărul ......., anul ......, luna ......., ziua ........
DEFINIŢIA TERMENILOR
ANRE
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei
Lună Contractuală
O lună calendaristică din cadrul unui an calendaristic
Cumpărător
Consumator eligibil de energie electricǎ ce uzează de
dreptul de eligibilitate, Furnizor, Producǎtor de energie
electricǎ
Furnizor
Persoanǎ juridică, titulară a unei licenţe de furnizare,
care asigurǎ alimentarea cu energie electrică a unuia
sau mai multor consumatori, în baza unui contract de
furnizare
Data Intrării în Vigoare
Data la care prezentul contractul intră în vigoare şi
devine obligatoriu din punct de vedere juridic pentru
ambele Părţi
Consumator eligibil de energie Consumatorul care poate să aleagǎ furnizorul şi sǎ
electricǎ
contracteze direct cu acesta energia necesarǎ, având
acces la reţelele de transport şi/sau distribuţie
Parte
Vănzător sau Cumpărător
Parte Responsabilǎ cu
Titular de licenţă care a fost înregistrat de Operatorul
Echilibrarea- PRE
Pietei de Echilibrare ca parte responsabilă cu
echilibrarea, în conformitate cu prevederile Codului
comercial al pieţei angro de energie electricǎ; o parte
responsabilă cu echilibrarea îşi poate asuma, de
asemenea, responsabilitatea echilibrării pentru alţi
titulari de licenţă
PCCB
Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie
electrică
Producǎtor de energie electricǎ Persoanǎ juridicǎ, titularǎ de licenţǎ, având ca specific
activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în
cogenerare
Punct de Livrare
Punctul sau puncte la care se măsoară vânzarea şi
cumpărarea de energie electrică
Schimb Bloc
Schimb de energie electrică între două părţi
responsabile cu echilibrarea
Vânzător
Producǎtor de energie electricǎ şi Furnizor
Zi Financiară
Orice zi în care băncile prin care operează părţile sunt
deschise pentru operaţiuni financiare
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Anexa 2
la contractul numărul ......., anul ......, luna ......., ziua ........
CANTITĂŢILE DE ENERGIE ELECTRICĂ

Cantităţile de energie electrică orare contractate pentru perioada .......sunt următoarele:

SEMNATARI:
VANZATOR

CUMPARATOR

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Presedinte Directorat,
ing. Ionel PEPENICA
Director Economic,
Ec. Monica Maria BUCUR
Director D.P.F.E.E.,
ing. Dan ZECHERU
Oficiul Juridic,
Jurist Aurel CIAUSU
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ANEXA 2 A

CANTITATI DE ENERGIE ELECTRICA CONTRACTATA
PE ZILE TIP SI INTERVALE BAZA DE DECONTARE
PENTRU PERIOADA SETEMBRIE - DECEMBRIE 2008
Interval baza
de decontare
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00

L,V
7
7
7
7
7
7
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
7
7

Zile tip (MWh)
Ma,Mi,J
7
7
7
7
7
7
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
7
7

VANZATOR
S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Presedinte Directorat,
ing. Ionel PEPENICA
Director Economic,
Ec. Monica Maria BUCUR
Director D.P.F.E.E.,
ing. Dan ZECHERU
Oficiul Juridic,
Jurist Aurel CIAUSU

S
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5

CUMPARATOR

D
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5

ANEXA 2 B

CANTITATI DE ENERGIE ELECTRICA CONTRACTATA
PENTRU PERIOADA 01.09.2008 – 31.12.2008

Luna de furnizare
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

Cantitatea de energie
(MWh)
8112
8392
7920
8408
32832

VANZATOR
S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Presedinte Directorat,
ing. Ionel PEPENICA
Director Economic,
Ec. Monica Maria BUCUR
Director D.P.F.E.E.,
ing. Dan ZECHERU
Oficiul Juridic,
Jurist Aurel CIAUSU

CUMPARATOR

______________________________________________________________________________________________________

Anexa 3
la contractul numărul ......., anul ......., luna ......., ziua ........

PREŢUL DE CONTRACT

1. Preţul de contract pentru fiecare oră este .............................lei/MWh, reprezentând preţul rezultat
în urma licitaţiei pe PCCB .
2. Preţul de contract nu include componenta tarifului mediu de transport pentru introducerea energiei
în reţea TG. Aceasta se va factura separat conf prevederilor art.6
3. Preţul de contract nu include TVA.

SEMNATARI:
VANZATOR

CUMPARATOR

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Presedinte Directorat,
ing. Ionel PEPENICA
Director Economic,
Ec. Monica Maria BUCUR
Director D.P.F.E.E.,
ing. Dan ZECHERU
Oficiul Juridic,
Jurist Aurel CIAUSU
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