Contract nr..... din ............

CONTRACT
de vânzare - cumparare energie electrică
Nr. .... din ..................
Părţile contractante
SC ENCAZ SRL, cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Cpt. Romulus Lepri
nr. 74, judetul Mehedinti, telefon 0352401540, fax 0352401541, având Cod de
Înregistrare Fiscala R15371619, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului – Judetului
Mehedinti
sub
numărul
J25/151/2003,
cont
de
virament;
IBAN:
RO86BRDE260SV28273382600 deschis la BRD GSG- Dr. Tr. Severin, deţinătoare a
Licenţei de furnizare a energiei electrice nr. 758 eliberată de A.N.R.E., reprezentată legal
prin Cristian CAZANACLI, în calitate de Director General, având calitatea de Vinzator,
pe de o parte
S.C. ...................................., cu sediul in ....................., str..................., nr ......,
bloc ...., scara..., ap..., sector 2, tel. ..................., fax ....................... având Cod de
Inregistrare Fiscala ..........................., inscrisa la Oficiul Registrului Comertului la nr
.......................... cont de virament ............................................, deschis la Banca
........................................... legal prin ....................., în calitate de Director General si,
având calitatea de Cumparator, pe de altă parte
şi
au convenit de comun acord urmatoarele:
Terminologie
Art.1. Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Anexa nr.1.
Obiectul contractului
Art.2. Obiectul contractului îl constituie vânzarea-cumpararea de energie electrică intre
furnizorul licenţiat SC ENCAZ SRL şi furnizorul licenţiat .............., precum si
reglementarea raporturilor dintre vânzător şi cumpărător privind condiţiile de vânzare si
cumparare a energiei electrice, modalităţile de emitere şi plată a facturilor.
Condiţii de desfăşurare a vânzării
Art.3. (1) Cantitatea de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către
cumpărător de la vânzător în fiecare interval orar este prevăzută în Anexele 2 si 2a.
(2) Cumpărătorul va plăti vânzătorului contravaloarea energiei electrice tranzacţionate, la
preţul de contract (Pc) definit conform Anexei 3.
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Art.4. (1) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către
operatorul de sistem în baza Codului tehnic al reţelei de transport, în vigoare. Obligaţiile ce
revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a
nerespectării Codului tehnic al reţelei de transport.
(2) Părţile vor comunica operatorului pieţei de energie electrică datele necesare, pe toată
durata contractului.
Modalităţi de plată
Art.5. (1) Modul de desfăşurare a plăţilor este prezentat în Anexa 3.
(2) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în lei, prin transfer bancar în contul
vânzătorului. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare
în extrasul de cont al vanzatorului.
Obligaţii şi garanţii
Art.6. (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării
contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în
prezentul contract, conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.
(2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă,
legală, opozabilă în justiţie în termenii acestui contract.
(3) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate
informaţiile, documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt
accesibile conform reglementărilor în vigoare autorităţilor statului, instituţiilor financiarbancare, consultanţilor şi contractanţilor care au legătură cu executarea prezentului
contract.
Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art.7. Obligaţiile vânzătorului
a) să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia;
b) să asigure cumpărătorului energia electrică în termenii prezentului contract;
c) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de vânzare - cumpărare a energiei
electrice sau a anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi sau atunci când
consideră necesară detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi;
d) să factureze cumpărătorului energia electrică la preţul de de contract;
e) să respecte reglementările legale în vigoare.
Art.8. Drepturile vânzătorului
a) să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie electrică
vândute;
b) să întrerupă vânzarea energiei electrice în cazul nerespectării de către cumpărător a
clauzelor contractuale, în condiţiile respectării Art. 13.
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Art.9. Obligaţiile cumpărătorului
a) să asigure achitarea integrală şi la termen a facturilor emise de vânzător, în condiţiile
prevăzute în contract;
b) să comunice în scris vânzătorului orice modificare a elementelor care au stat la baza
întocmirii contractului, în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la producerea acestei
modificări;
c) să transmită vânzătorului cantităţile de energie electrică cuprinse în Anexa 2;
d) să notifice vânzătorului pierderea calităţii de furnizor licentiat în maxim 3 (trei) zile
calendaristice de la pierderea acestei calităţi;
e) să respecte reglementările legale în vigoare.
Art.10. Drepturile cumpărătorului
a) să cumpere energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului contract;
b) să solicite vânzătorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor
acestuia sau să iniţieze acte adiţionale la contract, atunci când apar elemente noi sau
când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale.
Modificarea circumstanţelor
Art.11. (1) În sensul prezentului contract, prin “modificare de circumstanţe” se înţelege
intrarea în vigoare, modificarea textului sau a interpretării privind orice prevedere legală
(inclusiv încetarea valabilităţii unei cerinţe legale, retragerea sau reînnoirea acesteia) sau
aplicarea unor noi condiţii tehnico-economice inexistente la data semnării acestui contract.
Aceasta include, fără a se limita la, introducerea unor noi taxe sau tarife, o schimbare a
modului de aplicare sau a bazei de calcul a unor taxe sau tarife sau o schimbare a
cuantumului oricărora dintre taxele sau tarifele existente.
(2) Dacă, ulterior încheierii contractului, apare o modificare de circumstanţe care are sau
poate avea ca efect creşterea pentru vânzător a costurilor, părţile pot modifica preţul de
contract, prin încheierea de acte adiţionale cu acordul părtilor, astfel încât să se permită
recuperarea integrală de către vânzător a costurilor suplimentare.
Durata contractului. Rezilierea
Art.12. Prezentul Contract de vânzare – cumpărare de energie electrică se încheie pe o
perioadă de cinci luni , începând cu data de 1 august 2009 (ora 00,00) şi până la data de
30 aprilie 2010(ora 24,00).
Art.13. (1) Rezilierea prezentului contract din iniţiativa vânzătorului se poate face în
următoarele cazuri:
a) nerespectarea de către cumpărător a obligaţiilor contractuale, cu un preaviz de 5 (cinci)
zile calendaristice;
b) pierderea de către cumpărător a calităţii de furnizor licentiat care a stat la baza
încheierii contractului, cu un preaviz de 5 (cinci) zile calendaristice.
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c) refuzul cumpărătorului de a încheia un nou contract ori de a reactualiza contractul
existent, în cazul modificării reglementărilor sau a condiţiilor tehnico-economice din
momentul încheierii acestuia, cu un preaviz de 5 (cinci) zile calendaristice;
d) în alte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
e) cu un preaviz de 30 de zile calendaristice
(2) 2.1 Rezilierea contractului din iniţiativa cumpărătorului se face cu un preaviz de 5
(cinci) zile calendaristice înaintat vânzătorului in cazul nerespectarii de catre acesta a
obligatiilor sale contractuale. În caz contrar, cumpărătorul va fi urmărit pentru plata
energiei electrice contractate şi nelivrate pe parcursul celor 5 (cinci) zile pentru care nu s-a
dat preaviz.
2.2 cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.
(3) În cazurile prevăzute la alineatele (1) si (2), contractul se consideră desfiinţat de drept,
fără a mai fi necesară altă formalitate.
Forţa majoră
Art.14. (1) Forţa majoră se defineşte ca fiind acel eveniment imprevizibil, în afara voinţei
părţilor şi de neînlăturat, produs ulterior intrării în vigoare a prezentului contract care, prin
efectele sale, este de natură să împiedice oricare dintre părţi să-şi îndeplinească în
totalitate sau în parte obligaţiile care le revin în conformitate cu clauzele prezentului
contract.
(2) Evenimentul clasificat ca forţă majoră se notifică de către partea interesată celeilalte
părţi în termen de 48 ore de la producere şi se certifică de către autoritatea competentă de
la locul producerii (respectiv Camera de Comerţ şi Industrie locală). În cazul în care
efectele forţei majore durează mai mult de 30 de zile de la producere, părţile pot decide să
rezilieze contractul fără despăgubiri.
(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator
de răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara
pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării. Forţa majoră exonerează
partea afectată de efectele sale de orice răspundere contractuală, legală, în afară de culpa
proprie.
Răspunderea contractuală
Art.15. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul
contract, părţile răspund conform prevederilor prezentului contract şi ale reglementărilor
legale în vigoare.
Litigii
Art.16. Litigiile decurgând din executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe
cale amiabilă vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
Art.17. Anexele nr. 1,2,2a, si 3 fac parte integrantă din prezentul contract.
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Art.18. Prezentul contract conţine 5 (cinci) pagini, a fost încheiat la data de .........., în 2
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi îşi va produce efectele
începând cu data de 01.08.2009(ora 00,00).

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,

SC ENCAZ SRL
Director General,
Cristian CAZANACLI
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CANTITĂŢI DE ENERGIE ALE CONTRACTULUI

Art.1. Cantităţile de energie electrică ale contractului, stabilite pe zile calendaristice
şi intervale orare sunt precizate în Anexa 2a.
Art.2. Cantitatea de energie electrică vândută, respectiv cumpărată conform
prezentului contract este de 32760 MWh.

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,

SC ENCAZ SRL
Director General,
Cristian CAZANACLI
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Anexa 3 la Contract nr…..din ……….

PREŢUL DE CONTRACT.
TERMENE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ.

Art.1. Preţ de contract (fără TVA), Pc=....... lei/MWh
Art.2. Preţul de contract include componenta de injecţie a energiei electrice în reţeaua
electrică de transport (TG).
Art.3. Condiţii şi termene de plată:
(1) in data de 25 (douăzecisicinci) a lunii care precede luna de livrare, vânzătorul va
emite către cumpărător o factură de avans pentru 50% din cantitatea de energie electrică
contractată, factură ce va fi achitată de catre cumparator pana in ultima zi financiara
anterioara lunii de livrare respective;
(2) in data de 8 (opt) a lunii de livrare, vânzătorul va emite către cumpărător o
factură de avans pentru 50% din cantitatea de energie electrică contractată, factură ce va
fi achitată de catre cumparator pana in data de 14 (paisprezece) a lunii de livrare
respective;
(3) in primele 5 (cinci) zile calendaristice după încheierea lunii de livrare, vânzătorul
va emite către cumpărător o factură de regularizare, daca va fi cazul. Aceasta factura va fi
achitată de către cumpărător în termen de 5 (cinci) zile financiare de la emitere;
(4) in cazul in care data incheierii contractului nu permite respectarea termenului de
emitere a facturii de avans stipulate la alin. (1), acesta se va emite in ziua de incheiere a
contractului.
(5) in cazul in care data de emitere a facturii de avans stipulate la alin. (1) nu este o
zi financiara, aceasta se va emite in ziua financiara anterioara.

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,

SC ENCAZ SRL
Director general
Cristian CAZANACLI
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