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Anunt de Organizare
Sesiune de Licitatie
16 iulie 2010

operatorul
pie~ei de
energie
electricli
din
ROMANIA

Nr. inregistrare:

----~
In confonnitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 42/2005, Regulamentului privind cadrul
organizat de tranzactionare a contractelor bilaterale de energie electrica si Procedurii de
functionare a Pietei Centralizate a Contractelor Bilaterale de Energie Electrica atribuite prin
licitatie publica,

SC Operatorul Pietei de Energie Electrica "Opcom" SA organizeaza in data de
16 iulie 2010, ora 10:00, la sediul societatii din Bucuresti, b-dul Hristo Botev nr. 16-18,
sesiunea de licitatie destinata tranzactionarii ofertei EL_BEL_OOI.

Anul __ -2{J{~

Luna
Ziua

O!

---OP~

------

Bel. Hristo BoteY 16-18,
sector 3, Bucurestl 030B
ROMANIA

Tel: +40(21)3071.450;
Fax: +40(21)3071.400;

Participantii la Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale ce doresc sa participe in calitate
de vanzator pot consulta continutul ofertei ~i conditiile contractu lui aferent ofertei, propuse
de catre cumparator pe pagina WEB a OPCOM SA (www.oocom.ro) in meniul Piata
Contractelor Bilaterale si Platfonna Certificate Emisii / PCCB / Oferte si Rezultate PCCB /
Oferte si Rezultate 2010.

www.opcom.ro
Societate Comeruala pe
actiuni inregistrata la

Registrul Comertulul cu n
J4O/7542/ 2000

In vederea inscrierii la licitatie participantii trebuie sa constituie garantii in cuantum de 1%
din valoarea contractului publicat impreuna cu oferta de cumparare, cu valabilitate
23 iulie 2010 si sa faca dovada constituirii garantiilor pana cel mai tarziu jOi, 15 iulie 2010,
ora 17:00.

Ofertele de vanzare pot fi transmise la SC Operatorul Pietei de Energie Electrica "Opcom"
SA pana cel mai tarziu vineri, 16 iulie 2010, ora 09:00.

General

Data
8 iulie 2010
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Piata Centralizata a COlltracteior Bilaterale
Nr iesire participant. Jig. din data 08.07.2010

OFERTADE CUMPARARE
Cll

pret maxim

Soeietatea Comerclala Operatorul Pietei de El1ergie Electrica - OPCOM S.A.
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul3, Bucuresti
Societates S.C. GDFSUEZ Energy Trading Romania S.R.L. cu sed.iul in Bucuresti, sectorul 4,
Bd. M~ti Nr 4-6, et 5, cod postal 040254, iruegistrati la Oflciul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Bucuresti, eu nurnAruJ J40/45/08.01.2008,
reprezentllta de Peter
HOOGENDOORN, Director General, in conformitate eu prevederile Procedurii operationale
privind functionarea Pietei Centralizate a Contractelor Bilaterale de Energie Electrica atribuite
prin licitatie publica, solicit inregistrarea pentru tranzaction.are pe Piala CentraJizata II Contratelor
Bilaterale pentru energie electric a atribuite prln licitatie publica, in cadrul sesiunii de licitatie din
data 16.07.2010 a urmatoarei oferte e curnparare.
Cantitatea 36 730.00 MWh, energie Iivrata in banda, la 0 putere de 10 MW
PretuJ

165 RON IMWh

Perioada de livrare 01.08.2010 - 31.12.2010
Data inceperii IhTarii 01.08.2010
PretuJ include componenta T g si este fara TVA si aeciza se calculea:m. conform legit

In cazul atribuirii ofcrtei ne obligarn sa incheiem contractul bilateral cu respectarea intocmai a
formei si continutului contractului pUblicat impreuna eu oferta.

Data
08.07.2010
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POWER TRADE CONFIRMATION
Confirmation generated by GDF Suez Energy Trading Romania S.R.L.

Our Ref.:
(Referinţa noastra)
Between:
(Intre)
and counterpart
(si contrapartea)
Trade Date:
(Data Tranzacţiei)
Delivery Dates:
(Datele de Livrare)
Delivery Point:
(Punct Livrare)

.................

Time Zone:
(Fus Orar)

EET
(Ora Europei de Est, Bucuresti)

Quality:
(Calitatea)
Commodity:
(Produs)

Firm
(Ferma)
Electricity
(Energie electrica)

From Date
and
including
(De la data
de, inclusiv)
01.08.2010

GDF SUEZ Energy Trading Romania S.R.L., as the buyer
(în calitate de Cumpărător)
................, as the seller
(în calitate de Vânzător)
16.07.2010
from and including
01 Aug 2010 to and including
31 Dec 2010
(de la data de, inclusiv
până la data de, inclusiv
)
location for buying and selling power in Romania
(locatie interna)

To (and
including)
Date (Până la
data de,
inclusiv)
31.12.2010

From
Hour
(De la
ora)

To
Hour
(Până
la ora)

00:00

24:00

Contract
Capacity
(Capacitate
contractuală)
(MW)
10

All days (Toate zilele)
Total:

Contract Price
(Pret de
contract)
(RON / MWh)

Total Volume
(Volum total)
(MWh)

Total Amount
(Valoarea totală)
(RON)

........

36 730

...........

36 730

......

-Payment terms (Termeni plata): on each 20th of the month following the delivery month (pe data de 20 a lunii ulterioare livrarii )
-Contract price contains fix Tg -injection fee (Pretul contine componenta fixa Tg)
-Contract Price does not contain VAT (Pretul nu contine TVA)

The purpose of this facsimile (this "Confirmation") is to confirm the
terms and conditions of the contract entered into between us on the
Trade specified above. This Confirmation evidences and documents
the terms of a complete and binding transaction for the sale/purchase
of electricity, or an option on such transaction, entered into by GDF
SUEZ Energy Trading Romania S.R.L. (Party A) and counterparty
(Party B) on the Trade Date indicated above (the "Individual
Contract").

Scopul acestui mesaj fax (al acestei “Confirmări”) este de a
confirma termenii şi condiţiile contractului încheiat între noi cu
privire la tranzacţia specificată mai sus. Această Confirmare
justifică şi certifică termenii şi condiţiile unei tranzacţii complete şi
irevocabile pentru vânzarea/achiziţionarea de energie electrică sau
ale unei opţiuni cu privire la o astfel de tranzacţie, încheiate între şi
de către GDF SUEZ Energy Trading S.R.L. (Partea A) şi partea
corespondentă (Partea B) la Data Tranzacţiei indicată mai sus
("Contractul Individual").

This Individual Contract is governed by and shall be construed in
accordance with the terms and conditions set forth in the EFET
General agreement Concerning the Delivery and Acceptance of
Electricity entered into between GDF SUEZ Energy Trading Romania
S.R.L. and counterparty, if any. Upon the execution by the parties of
such an agreement, this Confirmation will supplement, form a part of,

Această Contract Tranzacţie Individuală este reglementată de şi va
fi interpretată în conformitate cu termenele şi condiţiile specificate
de Contractul Cadru EFET privind Vânzarea şi Cumpărarea de
Energie Electrică, încheiat între GDF SUEZ Energy Trading S.R.L.
şi partea corespondentă, dacă a fost încheiat un astfel de Contract
Cadru. La executarea contractului de către părţi, această Confirmare

Power Deal Confirmation contacts:
Tel: + 40 (0) 21 301 2252
Fax: + 40 (0) 21 301 2253

GDFSUEZ Energy Trading Romania S.R.L.
Bd. Mărăşeşti Nr. 4-6, Sector 4
040254, Bucureşti, România
VAT: RO-23011050

and be subject to that agreement.

va completa, va face parte integrantă din şi se va supune condiţiilor
contractului.

If no such general agreement has yet been entered into, this Individual
Contract will be governed by and shall be construed in accordance
with the provisions of the EFET General Agreement Concerning the
Delivery and Acceptance of Electricity, version 2.1(a)/December
September 21, 2007 (www.efet.org) ("EFET"), it being understood
that, for the clauses where choices have to be made in the EFET, the
default provisions will apply, and that, where there are no such default
provisions, parties will revert to the provisions of the governing law, if
any.

Dacă nu a fost încheiat un astfel de Contract Cadru, această
Contract Tranzacţie Individuală va fi reglementată de şi interpretată
în conformitate cu prevederile Contractul Cadru EFET privind
Vânzarea şi Cumpărarea de Energie Electrică, versiunea
2.1(a)/Decembrie 2000, 21 Septembrie 2007 (www.efet.org)
("EFET"), prin aceasta înţelegându-se că, pentru clauzele la care
trebuie o selecţie rezolvate prin alegerea unor prevederi din EFET,
vor fi aplicate prevederile standard, iar în absenţa unor astfel de
prevederi standard, părţile vor considera, reveni la prevederile legii
aplicabile, dacă există.

However, if on the basis of this paragraph the EFET applies by default
to this Individual Contract:

Dacă însă, pe baza acestui articol, EFET se aplică implicit acestei
Contract Tranzacţii Individuale, atunci:

(1) The governing law will be the laws of England and Wales, and all
disputes arising out of or in connection with this Individual Contract
shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the
International Chamber of Commerce, by three arbitrators appointed in
accordance with the said Rules. The seat of the arbitration shall be in
Paris, France; the arbitration shall be conducted in English.

(1) Legea aplicabilă va fi legea română, iar eventualele divergenţe
care derivă din sau apar în legătură cu această Contract Tranzacţie
Individuală vor fi rezolvate pe baza Regulilor de Arbitraj ale
Camerei Internaţionale de Comerţ, de către trei arbitri desemnaţi
potrivit acestor Reguli. Locul arbitrajului va fi la Paris - Franţa;
limba utilizată în procedurile arbitrale va fi engleza.

(2) If on any day the parties are each required to pay one or more
amounts in the same currency under one or more Individual Contracts
then such amounts with respect to each party shall be aggregated and
the parties shall discharge their respective payment obligations through
netting, in which case the party, if any, owing the greater aggregate
amount shall pay the other party the difference between the amounts
owed.

(2) Dacă la orice dată Părţile îşi datorează reciproc una sau mai
multe plăţi în aceeaşi valută în baza uneia sau mai multor Contracte
Tranzacţii Individuale, se vor aduna sumele datorate de fiecare Parte
celeilalte şi obligaţiile de plată vor fi considerate îndeplinite prin
plata diferenţei rămase în urma compensării acestor sume, caz în
care Partea care datorează cea mai mare sumă totală va plăti
celeilalte Părţi diferenţa dintre sumele datorate, dacă este cazul.

(3) In respect of this Individual Contract, credit shall be open within
the credit line for Party B determined by Party A from time to time. In
the event that Party A in its sole discretion determines that its exposure
or potential exposure in respect of this Individual Contract exceeds
such credit line for Party B, then upon notice from Party A, Party B
shall have the option of (i) arranging for a guarantee from a guarantor,
in a form and for an amount acceptable to Party A and/or (ii) making
prepayment and/or (iii) providing an irrevocable letter of credit in a
form and at a bank acceptable by Party A. All costs, fees and expenses
related to such letter of credit shall be for the account of Party B. If
Party B has not satisfied these terms within 5 Business Days following
such request from Party A, then such shall constitute a Material
Reason.

(3) Cu privire la această Contract Tranzacţie Individuală, Partea B
Partea A va deschide un creditul din linia sa de credit aşa cum va fi
stabilit, din când în când, de Partea A, în favoarea Părţii B, din când
în când. În cazul în care Partea A stabileşte prin propria apreciere că
expunerea sa sau potenţiala sa expunere cu privire la această
Contract Tranzacţie Individuală depăşeşte respectiva linie de credit
pentru Partea B, atunci, pe baza notificării transmise de Partea A,
Partea B va avea opţiunea (i) să constituie o garanţie printr-un
garant, sub forma şi pentru suma acceptată de Partea A şi/sau (ii) să
facă o preplată şi/sau (iii) să furnizeze o scrisoare de credit un
acreditiv irevocabilă sub forma şi prin banca acceptată de Partea A.
Toate costurile, comisioanele şi taxele legate de respectiva scrisoare
ul acreditiv vor fi suportate de Partea B. Dacă Partea B nu a
îndeplinit aceste condiţii în termen de 5 Zile Lucrătoare de la
solicitarea Părţii A, acest lucru va constitui o Cauză de Reziliere. de
Partea B. Dacă Partea B nu a îndeplinit aceste condiţii în termen de
5 Zile Lucrătoare de la solicitarea Părţii A, acest lucru va constitui o
Cauză de Reziliere.

(4) Overdue payments shall accrue interest from, and including the due
date to, but excluding, the date of payment, at the Interest Rate. For
this purpose the Interest Rate shall be the one month EURIBOR
interest rate for 11:00 a.m. on the due date, plus three percent (3 %) per
annum.

(4) Pentru datoriile scadente se va percepe dobândă de la, şi
inclusiv, Data Scadenţei (inclusiv) până la, exclusiv, data efectuării
plăţii (exclusiv), la Rata Dobânzii. În acest scop, Rata Dobânzii va
fi rata EURIBOR la o lună stabilită la ora 11:00 în Ziua Scadenţei
plus trei procente (3%) pe an.

(5) Automatic Termination specified in § 10.4 shall apply to Party B,
with termination effective by virtue of law (i.e. in Romanian de drept)
without any other prior judicial or extrajudicial formality, on the day
preceding the occurrence of any of the Material Reasons provided in
Article 10.5 (c). Each of the Parties is obliged to immediately notify
the other Party once it receives information regarding the occurrence
of any event referred to in § 10.5(c) with respect to this Party or the
other Party.

(5) Rezilierea Automată specificată la punctul 10.4 se va aplica
Părţii B şi rezilierea va deveni efectivă de drept fără alte formalităţi
judiciare sau extrajudiciare prealabile, în ziua care precede apariţia
oricărei Cauze de Reziliere prevăzute de Articolul 10.5 (c) din
EFET. Fiecare Parte este obligată să notifice urgent cealaltă Parte de
îndată ce primeşte informaţia privind apariţia oricărui eveniment
menţionat la punctul 10.5(c) din EFET cu privire la una dintre Părţi.

(6) Any active Early Termination shall occur on the Early Termination
Date as indicated by the Terminating Party by virtue of law (i.e. in

(6) Orice Reziliere Prematură Activă va avea loc de drept la Data
Rezilierii Premature indicată de Partea care Reziliază de drept, fără
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Romanian de drept), without any other prior judicial or extrajudicial
formality.
In addition, you and we agree to use all reasonable efforts promptly to
negotiate, execute and deliver an agreement in the form of the EFET
General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of
Electricity, version, with such modifications as you and we will agree
in good faith. Upon the execution of such EFET, this Individual
Contract will supplement, form a part of and be subject to that
agreement. All provisions contained in or incorporated by reference in
that agreement upon its execution will govern this Individual Contract
except as expressly modified herein.

Notwithstanding anything stating the contrary in the General
agreement (and its Election Sheet) if any, counterpart owing an
invoiced amount in application of this Individual Contract shall pay, in
accordance with the terms of § 13.2 of the EFET, by wire transfer in
freely available funds, the amount set forth on such invoice to the
following address and Bank account:

Bank account details of GDF SUEZ Energy Trading Romania:

orice alte formalităţi judiciare sau extrajudiciare prealabile.
În plus, convenim prin prezenta să depunem toate eforturile posibile
pentru negocierea, executarea şi emiterea promptă a unui contract
sub forma Contractului Cadru EFET privind Vânzarea şi
Cumpărarea de Energie Electrică, versiunea..., cu modificările pe
care le vom conveni de bună credinţă. La executarea Contractului
Cadru EFET, această ContractTranzacţie Individuală va completa,
va face parte integrantă din şi se va supune condiţiilor contractului.
Toate prevederile conţinute sau incluse prin referinţă în acel
contract în momentul executării sale se vor aplica acestuei Contract
Tranzacţii Individuale cu excepţia modificărilor exprimate în mod
special.
În pofida oricăror clauze contrarii din Contractul Cadru (şi din
Condiţiile Specifice incluse), dacă există asemenea clauze, Partea
corespondentă care datorează plata unei sume facturate în baza
acestuei Contract Tranzacţii Individuale va plăti, potrivit condiţiilor
de la punctul 13.2 din EFET, prin transfer bancar, în sume imediat
disponibile, suma stabilită în factură, la următoarea adresă de plată
şi la următorul cont bancar:
Detaliile de cont bancar ale GDF SUEZ Energy Trading Romania:

ING Bank Bucharest

ING Bank Bucharest

Swift (BIC) INGB ROBU

Swift (BIC) INGB ROBU

Account number: RO2311050

Cod unic de înregistrare: RO23011050

Lei (Ron): only RON

Lei (Ron): RON

IBAN: RO73 INGB 0001 0081 8132 8910

IBAN: RO73 INGB 0001 0081 8132 8910

Please confirm that the foregoing correctly sets forth the terms of our
agreement by returning by facsimile an executed copy of this
Confirmation within two Business Days of your receipt, either
confirming agreement thereto or requesting a correction of any error(s)
contained therein. Failure to respond within such period shall not
affect the validity or enforceability of this Individual Contract and
shall be deemed to be an affirmation of the terms contained herein,
absent manifest error.

Vă rugăm să confirmaţi că prin cele de mai sus sunt corect stipulate
condiţiile contractului nostru, returnând prin fax o copie semnată a
acestei Confirmări în termen de două Zile Lucrătoare de la primire,
fie confirmând contractul, fie solicitând corecţia unei/unor posibile
erori. Absenţa răspunsului în perioada de timp menţionată nu va
afecta valabilitatea sau aplicabilitatea acestui ContractTranzacţii
Individuale şi va fi considerată ca o acceptare a termenilor şi
condiţiilor expuse prin prezenta, cu excepţia cazurilor de eroare
evidentă.

We are pleased to have concluded this Individual Contract with you.

Ne face plăcere că am încheiat această Contract Tranzacţie
Individuală cu dumneavoastră.

*Confirmation is entered into in English and Romanian versions. In
case of conflict of interpretation, the English version shall prevail.

*Prezentul Contract este redactat in Engleza si Romana. In caz de
neconcordanta in interpretare , versiunea in Engleza va prevala.

** Annexes 1 and 2a are the only annexes of the General Agreement.

** Anexele 1 si 2 sunt singurele anexe ale Contractului Cadru.

.
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Kind Regards (Cu stimă),
Signed on behalf of (Semnat în numele)
GDF SUEZ Energy Trading Romania SRL

Signed on behalf of (Semnat în numele)
GDF SUEZ Energy Trading Romania SRL

Philippe Sarton
Head of Deal Confirmation (Director Tranzactionare)

Peter Hoogendoorn
CEO (Director General)

Signature customer (Semnatura clientului )
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Version 2.1(a)/September 21, 2007

Versiunea 2.1(a)/21 septembrie 2007

EFET
European Federation of
Energy Traders
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European Federation of
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E-mail: secretariat@efet.org
Webpage: www.efet.org

Amstelveenseweg 998 / 1081 JS Amsterdam
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E-mail: secretariat@efet.org
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WAIVER: THE FOLLOWING GENERAL
AGREEMENT WAS PREPARED BY EFET’S
MEMBERS EXERCISING ALL REASONABLE
CARE. HOWEVER, EFET, THE EFET
MEMBERS, REPRESENTATIVES AND EFET
COUNSEL INVOLVED IN ITS PREPARATION
AND APPROVAL SHALL NOT BE LIABLE OR
OTHERWISE RESPONSIBLE FOR ITS USE
AND ANY DAMAGES OR LOSSES RESULTING
OUT OF ITS USE IN ANY INDIVIDUAL CASE
AND IN WHATEVER JURISDICTION. IT IS
THEREFORE THE RESPONSIBILITY OF
EACH PARTY WISHING TO USE THIS
GENERAL AGREEMENT TO ENSURE THAT
ITS TERMS AND CONDITIONS ARE LEGALLY
BINDING, VALID AND ENFORCEABLE AND
BEST SERVE TO PROTECT THE USER'S
LEGAL INTEREST. USERS OF THIS GENERAL
AGREEMENT ARE URGED TO CONSULT
RELEVANT
LEGAL
OPINIONS
MADE
AVAILABLE THROUGH EFET AS WELL AS
THEIR OWN COUNSEL.

NOTĂ: ACEST CONTRACT-CADRU A FOST
ÎNTOCMIT DE MEMBRII EFET ACTIONÂND
CU DILIGENŢA REZONABIL POSIBILĂ. CU
TOATE ACESTEA, EFET, MEMBRII EFET,
REPREZENTANŢII ŞI CONSULTANŢII EFET
CARE AU FOST IMPLICAŢI ÎN ÎNTOCMIREA
ŞI APROBAREA ACESTUI CONTRACT-CADRU
NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE ÎN
LEGATURĂ CU UTILIZAREA ACESTUIA ÎN
PRACTICĂ ŞI NU RĂSPUND PENTRU NICIUN
PREJUDICIU SAU DAUNĂ CAUZATE CA
URMARE A UTILIZĂRII ACESTUIA ÎN ORICE
JURISDICŢIE. ASTFEL, PARŢILE CARE
DORESC SĂ UTILIZEZE ACEST CONTRACTCADRU
PENTRU
REGLEMENTAREA
RAPORTURILOR
LOR
CONTRACTUALE
SUNT RESPONSABILE SĂ SE ASIGURE CĂ
TERMENII
ŞI
CONDIŢIILE
ACESTUIA
CREAZĂ OBLIGAŢII VALABILE ÎN SARCINA
PARŢILOR, CARE POT FI PUSE ÎN
EXECUTARE
ŞI
CARE
PROTEJEAZA
INTERESUL JURIDIC AL UTILIZATORULUI
RESPECTIV.
UTILIZATORILOR
ACESTUI
CONTRACT CADRU LI SE RECOMANDĂ SĂ
CONSULTE
OPINIILE
JURIDICE
DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL EFET,
PRECUM
ŞI
SĂ
SOLICITE
SFATUL
PROPRIILOR CONSULTANŢI.

General Agreement Concerning
the Delivery and Acceptance of
Electricity

Contract-Cadru
privind vânzarea şi cumpărarea de
energie electrică

Between:
………………………………………………………….

Între:
...................................................................................................

having its registered office at ……………………….…..
(“abbreviation of name”)
and
………………………………………………………….

cu sediul în .............................................................................
(“denumirea abreviată”)
şi
.....................................................................................................

having its registered office at ………………………….

cu sediul în............................................................................

(“abbreviation of name”“)
(referred to jointly as the “Parties” and individually as a
“Party”)
entered into on____________________(the “Effective
Date”)

(“denumirea abreviată”)
(denumite impreuna“Parţile” şi fiecare o “Parte”)
Încheiat la data de ____________________ („Data
efectivă”).
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§1
Subject of Agreement

§1
Obiectul Contractului

1.
Subject of Agreement: This General
Agreement (which includes its Annexes and the election
sheet (“Election Sheet”)) governs all transactions the
Parties shall enter into for the purchase, sale, delivery and
acceptance of electricity, including Options on the
purchase, sale, delivery and acceptance of electricity (each
such transaction being an “Individual Contract”). All
Individual Contracts and this General Agreement shall
form a single agreement between the Parties (collectively
referred to as the “Agreement”). The provisions of this
General Agreement constitute an integral part of each
Individual Contract.

1.
Obiectul Contractului: Contractul-Cadru
(care include Anexele şi condiţiile specifice („Condiţiile
Specifice”)) reglementează toate tranzacţiile pe care le
vor încheia Părţile în vederea cumpărării, vânzării, livrării
şi acceptării de energie electrică, incluzând Opţiuni
pentru cumpărarea, vânzarea, livrarea şi primirea de
energie electrică (fiecare astfel de tranzacţie constituind o
„Tranzacţie
Individuală”).
Toate
Tranzacţiile
Individuale împreună cu acest Contract-Cadru reprezintă
un singur contract între Părţi (denumit în continuare
„Contractul”). Prevederile acestui Contract-Cadru se
aplică şi constituie o parte integrantă a fiecărei Tranzacţii
Individuale.

2.
Pre-Existing Contracts: If § 1.2 is specified
as applying in the Election Sheet, each transaction
between the Parties regarding the purchase, sale, delivery
and acceptance of electricity, including Options on such
transactions, entered into before the Effective Date but
which remain either not yet fully or partially performed
by one or both Parties, is deemed to be an Individual
Contract under the Agreement.

2.
Contracte pre-existente: In cazul în care în
Condiţiile Specifice aceasta § 1.2 este menţionată ca fiind
aplicabilă, orice tranzacţie dintre Părţi privind
achiziţionarea, vânzarea, livrarea şi primirea de energie
electrică, incluzând Opţiuni pentru aceste tranzacţii,
încheiate între Părţi înainte de Data Efectivă dar care nu
a fost îndeplinită în totalitate sau a fost îndeplinită doar
parţial de una sau de ambele Părţi, este considerată a fi o
Tranzacţie Individuală în baza Contractului.

§2
Definitions and Construction

§2
Definiţii şi reguli de interpretare

1.
Definitions: Terms used in the Agreement
shall have the meanings set out in Annex 1.

1.
Definiţii: Termenii utilizaţi în Contract sunt
definiţi în Anexa 1.

2.
Inconsistencies: In the event of any
inconsistency between the provisions of the Election
Sheet and the other provisions of this General
Agreement, the Election Sheet shall prevail. In the event
of any inconsistency between the terms of an Individual
Contract (whether evidenced in a Confirmation or by
other means) and the provisions of this General
Agreement (including its Election Sheet), the terms of the
Individual Contract shall prevail for the purposes of that
Individual Contract.

2.
Contradicţii: În cazul în care apar contradicţii
între prevederile Condiţiilor Specifice şi celelalte
prevederi ale Contractului-Cadru, prevederile Condiţiilor
Specifice vor prevala. Dacă apar contradicţii între
termenii unei Tranzacţii Individuale (indiferent dacă sunt
prevăzuti într-o Confirmare sau în orice alt mod) şi
prevederile acestui Contract-Cadru (incluzand Condiţiile
Specifice), termenii Tranzacţiei Individuale vor prevala în
ceea ce priveşte acea Tranzacţie Individuală.

3.
Interpretation: Headings and titles are for
convenience only and do not affect the interpretation of
the Agreement.

3.
Interpretare: Titlurile paragrafelor şi ale
secţiunilor sunt utilizate exclusiv pentru sistematizarea
formală a textului şi nu pot afecta interpretarea
prevederilor Contractului.

4.
References to Time: References to time shall
be to Central European Time (CET) or as specified in
the Election Sheet.

4.
Referintele la Oră: Orice referinte cu privire
la oră se refera la Ora Europei Centrale (CET) sau, daca e
cazul, la ora specificată în Condiţiile Specifice.
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§3
Concluding and Confirming Individual Contracts

§3
Incheierea şi Confirmarea Tranzacţiilor Individuale

1.
Conclusion of Individual Contracts: Unless
otherwise agreed between the Parties, Individual
Contracts may be concluded in any form of
communication (whether orally or otherwise) and shall be
legally binding and enforceable from the time the terms
of such Individual Contract are concluded.

1.
Încheierea Tranzacţiilor Individuale: Dacă
Părţile nu convin altfel, Tranzacţiile Individuale se pot
încheia în orice formă (verbal sau în alt mod) şi vor crea
de la data la care termenii Tranzacţiei Individuale sunt
conveniţi obligaţii valabile în sarcina Părţilor şi care pot fi
puse în executare.

2.
Confirmations:
In the event that an
Individual Contract is not concluded in written form,
both Parties shall be free to confirm, or have confirmed,
in writing their understanding of the agreed terms of the
Individual Contract (each such written confirmation
constituting a “Confirmation”). A written Confirmation
shall not constitute a requirement for a legally valid
Individual Contract. A Confirmation shall contain the
information stipulated in, and shall be substantially in the
form of, the applicable confirmation sheet from among
those attached to this General Agreement as Annex 2 a d.

2.
Confirmări: În cazul în care o Tranzacţie
Individuală nu este încheiata în formă scrisă, ambele Părţi
sunt libere să confirme sau să ceară să se confirme în
scris termenii conveniţi pentru Tranzacţia Individuală
(fiecare astfel de confirmare scrisă fiind denumită în
continuare „Confirmarea”). Confirmarea în formă scrisă
nu reprezintă o condiţie pentru valabilitatea (ad
validitatem) unei Tranzacţii Individuale. O Confirmare va
include informaţiile prevăzute şi va respecta în mod
substanţial forma confirmării aplicabile dintre cele
prezentate în Anexele 2a-d la Contractul-Cadru.

3.
Objections to Confirmations: Without
prejudice to the provisions of §3.2, if a Party receives a
Confirmation, it shall promptly review the terms of such
Confirmation and if they differ from its understanding of
the terms of the applicable Individual Contract notify the
other Party of any inconsistency without delay. If both
Parties send a Confirmation without delay and their
terms contradict, then each such Confirmation shall be
deemed to be a notice of objection to the terms of the
other Party's Confirmation.

3.
Obiecţii la Confirmări. Fără a aduce atingere
prevederilor § 3.2, dacă o Parte primeşte o Confirmare,
va revizui în mod prompt prevederile Confirmării şi dacă
acestea diferă faţă de înţelegerea sa asupra termenilor
conveniţi pentru Tranzacţia Individuală respectivă, va
înştiinţa, fără întârziere, cealaltă Parte cu privire la orice
astfel de discrepanţă. In cazul în care ambele Părţi trimit
fără întârziere o Confirmare, şi termenii acestora se
contrazic, atunci fiecare astfel de Confirmare va fi
considerată o notificare de obiecţie la termenii
Confirmării celeilalte Părţi.

4.
Authorised Persons: If § 3.4 is specified as
applying to a Party in the Election Sheet, Individual
Contracts may be negotiated, confirmed and signed on
behalf of that Party exclusively by those persons listed by
it for such purposes as may be specified in an Annex to
this General Agreement. Each Party may unilaterally
amend and supplement in writing the list of persons
currently authorised to act on its behalf at any time. Such
amendments and supplements shall become effective
upon their receipt by the other Party.

4.
Persoane autorizate: In cazul în care în
Condiţiile Specifice aceasta § 3.4 este menţionată ca fiind
aplicabilă, Tranzacţiile Individuale pot fi negociate,
confirmate şi semnate în numele unei Părţi doar de
persoanele menţionate de fiecare Parte ca fiind
împuternicite în acest scop şi enumerate într-o Anexa la
Contractul-Cadru. Fiecare Parte poate modifica şi
suplimenta unilateral, în scris, lista persoanelor autorizate
în mod curent să acţioneze oricând în numele ei. Aceste
modificări şi suplimentări işi produc efectele de la data
primirii lor de către cealaltă Parte.

§4
Primary Obligations For Delivery and Acceptance of
Electricity

§4
Obligaţii principale privind vânzarea şi cumpărarea
de energie electrică

1.
Delivery and Acceptance: In accordance
with each Individual Contract, the Seller shall Schedule,
sell and deliver, or cause to be delivered, and the Buyer
shall Schedule, purchase and accept, or cause to be

1.
Livrare şi Primire: În conformitate cu
termenii fiecărei Tranzacţii Individuale, Vânzătorul va
Planifica, va vinde şi va livra, sau va asigura livrarea, şi
Cumpărătorul va Planifica, va cumpăra şi va accepta, sau
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accepted, the Contract Quantity at the Delivery Point;
and the Buyer shall pay to the Seller the relevant Contract
Price.

va asigura acceptarea Cantităţii Contractate la Punctul de
Livrare; şi Cumpărătorul va plăti Vânzătorului Preţul
Contractat respectiv.

2.
Definition of Schedule: “Schedule” shall
mean, as applicable, those actions necessary for a Party to
effect its respective delivery or acceptance obligations,
which may include nominating, scheduling, notifying,
requesting and confirming with the other Party, their
respective
designated
agents
and
authorised
representatives, and the Network Operator, as applicable,
the Contract Quantity, Contract Capacity, Delivery Point,
Delivery Schedule, Total Supply Period, and any other
relevant terms of the Individual Contract in accordance
with all applicable rules of the Network Operator and
other customary industry practices and procedures.

2.
Definiţia
Planificării:
„Planificarea”
înseamnă, după caz, acele măsuri pe care o Parte trebuie
să le ia în vederea îndeplinirii obligaţiilor de livrare sau
respectiv primire, măsuri ce pot include nominalizarea,
programarea, înştiinţarea, solicitarea şi confirmarea
Cantităţii Contractate, Capacităţii Contractate, Punctului
de Livrare, Graficului de Livrare, Perioadei Totale de
Furnizare sau a altor termeni ai Tranzacţiei Individuale,
către cealaltă Parte, sau către agenţii acesteia sau
reprezentanţii săi autorizaţi, sau către Operatorul de
Reţea în conformitate cu reglementările Operatorului de
Reţea precum şi în conformitate cu orice alte practici şi
proceduri aplicabile în sectorul energetic.

§5
Primary Obligations for Options

§5
Obligaţii principale privind Opţiunile

1.
Delivery and Acceptance Pursuant to an
Option: When an Individual Contract provides for the
purchase and sale of a physical option to buy electricity (a
“Call Option”) or to sell electricity (a “Put Option”)
(each, an “Option”), the seller of the Option (the
“Writer”) grants to the purchaser of the Option (the
“Holder”) the right, but not the obligation, by complying
with certain designated procedures described below in
this § 5, to require each Party to meet its respective
obligations under § 4.1 for the delivery and acceptance of
electricity in accordance with that respective Individual
Contract.

1.
Livrare şi Primire în baza unei Opţiuni: În
cazul în care termenii unei Tranzacţii Individuale privesc
vânzarea şi cumpărarea unei opţiuni de a cumpăra energie
electrică (denumita „Opţiune de Cumpărare”) sau a
unei opţiuni de a vinde energie electrică (denumită
„Opţiune de Vânzare”) (fiecare astfel de opţiune fiind
denumită generic „Opţiune”), vânzătorul unei Opţiuni
(„Promitentul”) acordă cumpărătorului Opţiunii
(„Acceptantul”) dreptul, dar nu şi obligaţia, să solicite, în
conformitate cu procedura prevăzută în § 5 de mai jos, ca
fiecare Parte să îşi indeplinească, în conformitate cu
prevederile § 4.1, obligaţiile privind vânzarea sau, după
caz, cumpărarea de energie electrică, conform
prevederilor Tranzacţiei Individuale respective.

2.
Premium for the Option: The Holder shall
pay the Writer the Premium for the Option on or before
the Premium Payment Date (and if no Premium Payment
Date is designated in the terms of the Individual
Contract, such Premium shall be due and payable on the
fifth (5th) Business Day following the day on which the
Parties entered into the Individual Contract). If the
Option is Exercised, invoicing and payment of the
Contract Price for the Contract Quantity shall be in
accordance with § 13 (Invoicing and Payment) unless
otherwise agreed.

2.
Prima pentru Opţiune: Acceptantul va plăti
Promitentului Prima pentru Opţiune la sau înainte de
Termenul de Plată a Primei (iar dacă nu s-a stabilit în
clauzele Tranzacţiei Individuale niciun Termen de Plată al
Primei, aceasta va fi scadentă şi se va plăti în a cincea (5a) Zi Lucrătoare începând din ziua în care Părţile au
încheiat Tranzacţia Individuală). Dacă Opţiunea este
Exercitată, facturarea şi plata Preţului Contractat pentru
Cantitatea Contractată se vor face în conformitate cu
prevederile § 13 (Facturare şi Plată) dacă nu s-a stabilit
altfel.

3.
Exercise of Option and Deadline: The
Holder of an Option may exercise its rights under the
Option (in accordance with § 5.4 (Notice of Exercise))
by giving the Writer irrevocable notice of such Exercise
during the Exercise Period. Unless otherwise agreed, if, in
respect of an Individual Contract no Exercise Deadline is
specified in respect of an Option, the Exercise Deadline
shall be 10:00 am CET.

3.
Exercitarea Opţiunii şi Termenul Limită:
Acceptantul unei Opţiuni îşi poate exercita drepturile în
baza Opţiunii (în conformitate cu prevederile § 5.4
(Notificarea privind Exercitarea Opţiunii)) prin
transmiterea către Promitent, în cadrul Perioadei de
Exercitare, a unei notificari irevocabile privind
Exercitarea dreptului său. Dacă nu s-a stabilit altfel, în
cazul în care într-o Tranzacţie Individuală nu se specifică
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Termenul Limită pentru exercitarea dreptului în baza
unei opţiuni, acesta va fi ora 10:00 am CET.
4.
Notice of Exercise: Each notice of Exercise
shall be effective upon receipt by the Writer and may be
given in writing or verbally, provided that Exercise may
not be effected by e-mail and verbal Exercise may not be
effected by leaving a message on a voice mail or similar
verbal electronic messaging system. In the case of verbal
Exercise, the Holder shall promptly confirm the Exercise
in writing (including without limitation by facsimile),
provided that such written confirmation is not a
prerequisite to the validity of verbal Exercise.

4.
Notificarea privind Exercitarea Opţiunii:
Orice notificare privind Exercitarea Opţiunii produce
efecte de la data primirii de către Promitent şi poate fi
dată în scris sau verbal, cu menţiunea că o notificare în
scris nu poate fi făcută valabil prin poştă electronică (email) şi că o notificare verbală nu poate fi facută valabil
prin lăsarea unui mesaj înregistrat sau prin alt sistem
electronic de mesagerie vocală. În cazul în care dreptul în
baza unei opţiuni este Exercitat printr-o notificare
verbală, Acceptantul va confirma această notificare
verbală în scris (inclusiv, fără a se limita la, prin fax), cu
precizarea că această confirmare scrisă nu este o condiţie
pentru validitatea Exercitării.

§6
Delivery, Measurement, Transmission and Risk

§6
Livrare, Măsurare, Transport şi Riscuri

1.
Current/Frequency/Voltages: Electricity
shall be delivered in the current, frequency and voltage
applicable at the relevant Delivery Point agreed in the
Individual Contract and in accordance with the standards
of the Network Operator responsible for the Delivery
Point.

1.
Curent/ Frecvenţă/ Tensiune: Energia
electrică va fi livrată în condiţiile de curent, frecvenţă şi
tensiune aplicabile la Punctul de Livrare stabilit în
Tranzacţia Individuală şi în conformitate cu standardele
Operatorului de Reţea responsabil pentru Punctul de
Livrare.

2.
Delivery Schedules: Electricity shall be
delivered according to the Delivery Schedules specified in
each Individual Contract.

2.
Graficele de Livrare: Energia electrică va fi
livrată în funcţie de Graficele de Livrare specificate în
fiecare Tranzacţie Individuală.

3.
Transfer of Rights of Title: Delivery shall
be effected by making available the Contract Quantity at
the Contract Capacity at the Delivery Point. Delivery and
receipt of the Contract Quantity, and the transfer from
Seller to Buyer of all rights to title free and clear of any
adverse claims thereto, shall take place at the Delivery
Point.

3.
Transferul Dreptului de Proprietate:
Livrarea se va efectua prin furnizarea Cantităţii
Contractate la Capacitatea Contractată la Punctul de
Livrare. Livrarea şi primirea Cantităţii Contractate, şi
transferul dreptului de proprietate (liber de sarcini sau
pretenţii adverse) de la Vânzător la Cumpărător vor avea
loc la Punctul de Livrare.

4.
Measurement of Electricity Deliveries and
Receipts: Each Party is responsible for ensuring that
electricity deliveries and receipts are measured or verified
by means that can be reasonably evidenced in accordance
with the Network Operator's procedures governing the
relevant Delivery Point.

4.
Măsurarea Livrărilor şi a Primirilor de
Electricitate: Fiecare Parte este responsabilă să se
asigure că livrările şi primirile de energie electrică sunt
măsurate sau verificate prin metode care pot fi probate în
mod rezonabil în conformitate cu procedurile
Operatorului de Reţea aplicabile la Punctul de Livrare
respectiv.

5. Documentation of Actual Deliveries and
Receipts: Upon reasonable request, a Party shall:

5. Documentarea Livrărilor şi Primirilor: La
solicitarea rezonabilă a celeilalte Părţi, o Parte va:

(a) provide to the other Party documentation in its
possession or control that evidences Schedules,
quantities, deliveries and receipts of electricity for
the purposes of determining the cause of any
deviations between the terms of an Individual

(a) furniza celeilalte Părţi documentaţia pe care o are
în posesie sau sub control, care evidenţiază
Planificările, cantităţile, livrările şi primirile de
energie electrică, în scopul de a determina cauzele
eventualelor inconsecvenţe dintre clauzele
10
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Contract and actual deliveries and receipts of
electricity; and

Tranzacţiei Individuale şi livrările şi primirile de
energie electrică propriu-zise; şi

(b) use its reasonable and diligent efforts to request
and acquire from the Network Operator, and shall
share with the requesting Party, any additional
documentation
necessary
to
reconcile
inconsistencies between Scheduled and actual
flows of electricity.

(b) face eforturi rezonabile şi diligente pentru a
solicita şi a obţine de la Operatorul de Reţea, şi va
comunica şi celeilate Părţi, orice documentaţie
suplimentară care este necesară reglementării
inconsecvenţelor dintre fluxurile de energie
electrică Planificate şi cele reale.

6.
Reimbursement of External Costs: In the
event a Party, at the request of the other Party or to
resolve a dispute raised by the other Party, incurs
reasonable external expenses in verifying that the other
Party has failed to properly perform its obligations under
the terms of an Individual Contract, such expenses shall
be reimbursed upon demand by the Party that failed to
perform.

6.
Rambursarea costurilor externe: În cazul
în care, ca urmare a unei cereri făcute de cealaltă Parte
sau pentru a soluţiona o dispută începută de cealaltă
Parte, o Parte suportă costuri suplimentare pentru a
confirma că cealaltă Parte nu şi-a îndeplinit cum se
cuvine obligaţiile prevazute într-o Tranzacţie Individuală,
aceste cheltuieli vor fi rambursate la cerere de către
Partea care nu şi-a îndeplinit obligaţiile.

7.
Seller and Buyer Risks: Seller shall bear all
risks associated with, and shall be responsible for any
costs or charges imposed on or associated with
Scheduling, transmission and delivery of the Contract
Quantity up to the Delivery Point. Buyer shall bear all
risks associated with, and shall be responsible for any
costs or charges imposed on or associated with
acceptance and transmission of, the Contract Quantity at
and from the Delivery Point.

7.
Riscurile
Vânzătorului
şi
ale
Cumpărătorului: Vânzătorul suportă toate riscurile şi
costurile privind sau asociate cu Planificarea, transmisia şi
livrarea Cantităţii Contractate până la Punctul de Livrare.
Cumpărătorul suportă toate riscurile şi costurile privind
sau asociate cu primirea şi transmisia Cantităţii
Contractate la şi de la Punctul de Livrare.

§7
Non-Performance Due to Force Majeure

§7
Neîndeplinirea obligaţiilor ca urmare a unui Caz de
Forţă Majoră

1.
Definition of Force Majeure: Unless
otherwise specified in the Election Sheet, for purposes of
the Agreement “Force Majeure” means an occurrence
beyond the reasonable control of the Party claiming
Force Majeure (the “Claiming Party”) which it could
not reasonably have avoided or overcome and which
makes it impossible for the Claiming Party to perform its
delivery or acceptance obligations, including, but without
limitation, due to one or more of the following:

1.
Definiţia Cazului de Forţă Majoră: Dacă
nu se prevede altfel în Condiţiile Specifice, pentru
scopurile Contractului „Caz de Forţă Majoră” înseamnă
un eveniment mai presus de controlul rezonabil al Părţii
care reclamă Cazul de Forţă Majoră („Partea
Reclamantă”), şi pe care nu l-ar fi putut în mod
rezonabil evita sau depăşi şi care pune Partea Reclamantă
în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile de livrare sau
primire, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele:

(a) the failure of communications or computer
systems of the relevant Network Operator(s)
which prevents the Claiming Party from
performing its obligations of delivery or
acceptance; or

(a) căderea sistemului de comunicaţii sau informatic
al Operatorului(orilor) de Reţea, lucru care
împiedică Partea Reclamantă să-şi îndeplinească
obligaţiile de livrare sau primire; sau

(b) the relevant Network Operator's suspension of
delivery or acceptance or its disregard of the
Claiming Party's obligations with regard to
Scheduling under the Individual Contract.

(b) suspendarea livrării sau primirii făcută de către
Operatorul de Reţea sau faptul că acesta nu a
ţinut cont de obligaţiile Părţii Reclamante privind
Planificarea prevazute în Tranzacţia Individuală.
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2.
Release From Delivery and Acceptance
Obligations: If a Party is fully or partly prevented due
to Force Majeure from performing its obligations of
delivery or acceptance under one or more Individual
Contracts and such Party complies with the requirements
of §7.3 (Notification and Mitigation of Force
Majeure), no breach or default on the part of the
Claiming Party shall be deemed to have occurred and it
shall be released (and not merely suspended) from those
obligations for the period of time and to the extent that
such Force Majeure prevents its performance. No
obligation to pay damages pursuant to § 8 (Remedies for
Failure to Deliver and Accept) will accrue to the
Claiming Party with respect to those quantities not
delivered or received.

2.
Scutirea de la îndeplinirea obligaţiilor
privind Livrarea şi Primirea: Dacă o Parte este total
sau parţial împiedicată, datorită Cazului de Forţă Majoră,
să-şi îndeplinescă obligaţiile de livrare sau primire din una
sau mai multe Tranzacţii Individuale şi această Parte se
conformează cerinţelor din § 7.3 (Notificarea şi
minimizarea efectelor Cazului de Forţă Majoră), nu
se va considera că a avut loc vreo încălcare a
angajamentului sau neîndeplinire a obligaţiilor de către
Partea Reclamantă şi aceasta va fi eliberată (şi nu doar cu
titlu de suspendare) cu privire la obligaţiile respective
pentru atât timp cât Cazul de Forţă Majoră împiedică
îndeplinirea lor. Partea Reclamantă nu va fi obligată să
plătească pagube, conform § 8 (Remediile pentru
neîndeplinirea obligaţiilor de livrare şi primire),
pentru cantităţile care nu au fost livrate şi primite în
aceasta situaţie.

3.
Notification and Mitigation of Force
Majeure: The Claiming Party shall as soon as practical
after learning of the Force Majeure notify the other Party
of the commencement of the Force Majeure and, to the
extent then available, provide to it a non-binding estimate
of the extent and expected duration of its inability to
perform. The Claiming Party shall use all commercially
reasonable efforts to mitigate the effects of the Force
Majeure and shall, during the continuation of the Force
Majeure, provide the other Party with reasonable updates,
when and if available, of the extent and expected
duration of its inability to perform.

3.
Notificarea şi minimizarea efectelor
Cazului de Forţă Majoră: Cât mai curând posibil după
descoperirea Cazului de Forţă Majoră, Partea Reclamantă
va înştiinţa cealaltă Parte de apariţia Cazului de Forţă
Majoră, transmiţând şi o estimare (în măsura în care
aceasta este disponibilă la acel moment şi fără ca aceasta
sa fie finală sau să oblige Partea respectivă), a duratei
perioadei în care nu va putea să-şi îndeplinească
obligaţiile. Partea Reclamantă va depune toate eforturile
rezonabile din punct de vedere comercial în vederea
minimizarii efectelor Cazului de Forţă Majoră şi, pe
perioada în care acest Caz de Forţă Majoră continuă, va
oferi celeilate Părţi informaţii actualizate în mod
rezonabil, atunci când şi dacă sunt disponibile, despre
durata perioadei în care nu va putea să-şi îndeplinească
obligaţiile.

4.
Effects of Force Majeure on Other Party:
In the event, and to the extent, a Seller's delivery
obligations are released by Force Majeure, the Buyer's
corresponding acceptance and payment obligations shall
also be released. In the event and to the extent a Buyer's
acceptance obligations are released by Force Majeure,
Seller's corresponding delivery obligations shall also be
released.

4.
Efectele Cazului de Forţă Majoră asupra
celeilalte Părţi: În cazul în care un Vânzător este
descărcat de obligaţiile de livrare din cauza Cazului de
Forţă Majoră, Cumpărătorul va fi descărcat în consecinţă
de obligaţiile de primire şi plată. În cazul în care un
Cumpărătorul este descărcat de obligaţiile de primire din
cauza Cazului de Forţă Majoră, Vânzătorul va fi descărcat
în consecinţă de obligaţiile de livrare.

§8
Remedies for Failure to Deliver and Accept

§8
Remediile pentru neîndeplinirea obligaţiilor de
livrare şi primire

1.
Failure to Deliver: To the extent that the
Party obliged to deliver electricity (the “Delivering
Party”) fails to deliver the Contract Quantity in whole or
in part in accordance with the terms of an Individual
Contract and such failure is not excused by an event of
Force Majeure or the other Party's non-performance, the
Delivering Party shall pay the other Party (the
“Accepting Party”) as compensation for damages an
amount for such quantity of undelivered electricity equal

1.
Neîndeplinirea Obligaţiilor de Livrare: În
cazul în care Partea obligată să livreze energia electrică
(„Partea care Livrează”) nu reuşeşte să livreze
Cantitatea Contractată în totalitate sau parţial în
concordanţă cu clauzele Tranzacţiei Individuale şi aceasta
neîndeplinire nu este determinată de un Caz de Forţă
Majoră sau de neexecutarea obligaţiilor de către cealaltă
Parte, Partea care Livrează va plăti celeilate Părţi
(„Partea care Primeşte”), pentru a acoperi prejudiciul
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to the product of:

astfel creat, o sumă pentru cantitatea de energie electrică
nelivrată egală cu produsul dintre:

(a) the amount, if positive, by which the price, if any, at
which the Accepting Party acting in a commercially
reasonable manner is or would be able to purchase or
otherwise acquire in the market the quantity of
undelivered electricity exceeds the Contract Price; and

(a) suma, în cazul în care este pozitivă, cu care preţul
(dacă este cazul) la care Partea care Primeşte,
acţionând rezonabil din punct de vedere comercial,
este sau ar fi capabilă să cumpere sau să dobândeasca
în alt mod de pe piaţă cantitatea de energie electrică
nelivrată, depăşeşte Preţul Contractat; şi

(b) the quantity of undelivered electricity.

(b) cantitatea de energie electrică nelivrată.

Such amount shall be increased by any incremental
transmission costs and other reasonable and verifiable
costs and expenses incurred by the Accepting Party as a
result of the Delivering Party's failure.

Aceast sumă se va majora prin adăugarea costurilor
majorate pentru transportului energiei electrice precum şi
prin adaugarea altor costuri şi cheltuieli rezonabile şi
verificabile suportate de către Partea care Primeşte ca
rezultat al neexecutarii obligaţiei Părţii care Livrează.

2.
Failure to Accept: To the extent that the
Accepting Party fails in whole or in part to accept the
Contract Quantity in accordance with an Individual
Contract and such failure is not excused by an event of
Force Majeure or the other Party's non-performance,
the Accepting Party shall pay the Delivering Party as
compensation for damages an amount for the quantity of
non-accepted electricity equal to the product of:

2.
Neîndeplinirea obligaţiilor de acceptare:
În cazul în care Partea care Primeşte nu işi indeplineste
obligaţia de a accepta Cantitatea Contractată în totalitate
sau parţial în concordanţă cu clauzele Tranzacţiei
Individuale şi această neexecutare nu este determinată de
un Caz de Forţă Majoră sau de neîndeplinirea obligaţiilor
de către cealaltă Parte, Partea care Primeşte va plăti Părţii
care Livrează, pentru a acoperi prejudiciul astfel creat, o
sumă pentru cantitatea de energie electrică ce nu a fost
acceptată egală cu produsul dintre:

(a) the amount, if positive, by which the Contract Price
exceeds the price at which the Delivering Party is or
would be able to sell the quantity of non-accepted
electricity in the market acting in a commercially
reasonable manner; and

(a) suma, dacă este pozitivă, cu care Preţul Contractat
depăşeşte preţul la care Partea care Livrează poate sau
ar putea vinde cantitatea de energie electrică
neprimită pe piaţă, acţionând într-o manieră
rezonabilă din punct de vedere comercial; şi

(b) the quantity of the non-accepted electricity.

(b) cantitatea de energie electrică neacceptată.

Such amount shall be increased by any incremental
transmission costs and other reasonable and verifiable
costs and expenses incurred by the Delivering Party as a
result of the Accepting Party's failure.

Această sumă se va majora prin adăugarea costurilor
majorate pentru transportul energiei electrice precum şi
prin adăugarea altor costuri şi cheltuieli rezonabile şi
verificabile suportate de către Partea care Livrează ca
rezultat al neexecutarii obligaţiei Părţii care Primeste.

3.
Amounts Payable: Amounts that are due
according to this § 8 shall be invoiced and paid in
accordance with § 13 (Invoicing and Payment).

3.
Sume de Plătit: Sumele care sunt datorate
conform acestei § 8 vor fi facturate şi plătite în
concordanţă cu prevederile § 13 (Facturare şi Plată).

§9
Suspension of Delivery

§9
Suspendarea Livrării

In addition to any other rights or remedies available to a
Party (the “Non-Defaulting Party”), should a Party (the
“Defaulting Party”) default on any payment that is due
under the Agreement, or should it or its Credit Support
Provider fail to provide, replace or increase the amount

Pe lângă alte drepturi sau remedii pentru neexecutare
cuvenite unei Părţi („Partea care nu este în culpă”), în
cazul în care o Parte („Partea în culpă”) nu işi va
îndeplini orice obligaţie de plată prevăzută în acest
Contract, sau daca ea sau Terţii Garanţi nu constituie,
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of any Performance Assurance required pursuant to the
Agreement or any Credit Support Document, the NonDefaulting Party shall be entitled, no earlier than three (3)
Business Days after sending a written notice to the
Defaulting Party to immediately cease further deliveries
of electricity (and be released (and not merely suspended)
from its underlying delivery obligations) under all
Individual Contracts until such time as the NonDefaulting Party, has received either the required
collateral or full payment (including all applicable default
interest and expenses) of all outstanding amounts owed
to the Non-Defaulting Party.

înlocuiesc sau majorează suma oricărei Garanţii de Bună
Execuţie cerută în baza Contractului sau oricărui
Document de Garanţie, Partea care nu este în culpă va fi
îndreptăţită, după trei (3) Zile Lucrătoare de la trimiterea
unei înştiinţări scrise Părţii în culpă, să întrerupă imediat
orice livrări de energie electrică (şi să fie descărcată (nu
numai cu titlu de suspendare) de obligaţiile de livrare
respective) în baza tuturor Tranzacţiilor Individuale până
când Partea care nu este în culpă primeşte fie garanţia
solicitată fie plata în totalitate (incluzând dobânda şi alte
cheltuieli aplicabile) a tuturor sumelor datorate Părţii care
nu este în culpă.

§10
Term and Termination Rights

§ 10
Durata contractului şi dreptul de a rezilia

1.
Term: This General Agreement shall come
into force as of the Effective Date. It may be terminated
in accordance with either § 10.2 (Expiration Date and
30 Day Termination Notice) or § 10.3 (Termination
for Material Reason) through § 10.5 (Definition of
Material Reason).

1.
Durata contractului: Acest Contract-Cadru
intra în vigoare de la Data Efectivă. Contractul-Cadru
poate înceta în conformitate cu prevederile § 10.2 (Data

Încetării şi Încetarea cu notificare prealabilă de 30
de Zile) sau cu prevederile § 10.3 (Rezilierea ca urmare
a apariţiei unei Cauze de Reziliere) până la § 10.5
(Definiţia Cauzelor de Reziliere).

2.
Expiration Date and 30 Day Termination
Notice: This General Agreement will terminate on the
Expiration Date (if one is specified in the Election Sheet)
or if no Expiration Date has been specified in the
Election Sheet, by a Party by giving the other Party thirty
(30) days prior written notice of termination (in both
cases “Ordinary Termination”). In the event of
Ordinary Termination, the General Agreement shall
remain legally binding on the Parties until, but only in
respect of, all rights and obligations already created or
existing under the Agreement prior to the date of the
Ordinary Termination are fully performed by both
Parties.

2.
Data Încetării şi Încetarea cu notificare
prealabilă de 30 de Zile: Acest Contract-Cadru va
înceta la Data Încetării (dacă în Condiţiile Specifice
Părţile convin precizarea unui termen) sau, în cazul în
care nu se precizează o Data a Încetării în Condiţiile
Specifice, oricare dintre Părţi poate înceta unilateral
Contractul, trimiţând celeilate Părţi o notificare prealabilă
cu treizeci (30) de zile înainte (ambele cazuri vor fi
denumite „Încetare”). În cazul Încetării, ContractulCadru va continua sa produca efecte până când drepturile
şi obligaţiile deja create sau existente anterior datei de
Încetare vor fi îndeplinite în totalitate de ambele Părţi (şi
numai în această privinţă).

3. Termination for Material Reason:

3. Rezilierea ca urmare a apariţiei unei Cauze de
Reziliere:

(a) If a Material Reason (as defined below) with
respect to a Party has occurred and is continuing,
the other Party (the “Terminating Party”) may
terminate the Agreement (“Early Termination”)
by giving the other Party notice. A notice of Early
Termination may be given by telephone if that
notice is confirmed in writing within two (2)
Business Days.

(a) Dacă intervine şi continuă o Cauza de Reziliere
(astfel cum este definită mai jos) cu privire la una
din Părţi, cealaltă Parte („Partea care Reziliază”)
poate rezilia Contractul („Rezilierea”) trimiţând
celeilalte Părţi o înştiinţare. O înştiinţare de
Reziliere poate fi făcută şi telefonic dacă este
confirmată în scris în termen de două (2) Zile
Lucrătoare.

(b) A notice of Early Termination shall specify the
relevant Material Reason for the Early
Termination and shall designate a day as an early
termination date (the “Early Termination
Date”). The Early Termination Date may not be
earlier than the day the notice is deemed to have

(b) O astfel de înştiinţare de Reziliere va specifica
Cauza de Reziliere relevantă pentru Reziliere şi va
desemna data la care contractul va fi considerat
reziliat („Data de Reziliere”). Data de Reziliere
nu poate fi anterioară datei la care se consideră că
înştiinţarea de reziliere a fost primită, conform
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been received under the Agreement nor later than
twenty (20) days after such day. With effect from
the Early Termination Date all further payments
and performance in respect of all Individual
Contracts shall be released (and not merely
suspended) and existing duties and obligations of
the Parties shall be replaced by the obligation of
one Party to pay damages for non-fulfilment to
the other Party in an amount (if any) calculated in
accordance with § 11.1 (the “Termination
Amount”).

prevederilor Contractului, şi nu poate fi stabilită
mai târziu de douăzeci (20) de zile de la acea dată.
Începând de la Data de Reziliere, toate obligaţiile
de plată sau de altă natură prevăzute în toate
Tranzacţiile Individuale vor înceta (şi nu fi doar
suspendate) iar datoriile şi obligaţiile existente ale
Părţilor vor fi înlocuite cu obligaţia unei Părţi să
platească daune pentru neîndeplinirea obligaţiilor
faţă de cealaltă Parte în suma (dacă există)
calculată în conformitate cu prevederile § 11.1
(„Suma de Reziliere”).

(c) If notice designating an Early Termination Date is
given, the Early Termination Date shall occur on
the date so designated even if the applicable
Material Reason is no longer continuing. On, or as
soon as practicable after, the Early Termination
Date, the Terminating Party shall calculate in a
commercially reasonable manner, and shall notify
the other Party of, the Termination Amount (if
any) to be received or paid by it deriving from
aggregating all Settlement Amounts as stipulated
in § 11 (Calculation of the Termination
Amount).

(c) Dacă se trimite o înştiinţare care desemnează o
Dată de Reziliere, Data de Reziliere va rămâne cea
stabilită chiar dacă Cauza de Reziliere a încetat. La
Data de Reziliere, sau cât mai curând posibil după
aceea, Partea care Reziliază va calcula într-o
manieră rezonabilă din punct de vedere comercial,
şi va transmite celeilalte Părţi Suma de Reziliere
(dacă există) pe care aceasta trebuie să o
primească sau să o platească ca urmare a adunării
tuturor Sumelor Compensatorii stipulate în § 11
(Calcularea Sumei de Reziliere).

(d) The Termination Amount shall be payable by the
relevant Party to the other Party within three (3)
Business Days of its notification by the
Terminating Party.

(d) Suma de Reziliere va fi plătită de Partea în cauză
celeilalte Părţi în termen de trei (3) Zile
Lucrătoare de la înştiinţarea primită de la Partea
care Reziliază.

(e) The Terminating Party may take into account any
Performance Assurance or credit support
available pursuant to the Agreement or any Credit
Support Document.

(e) Partea care Reziliază poate executa orice Garanţie
de Bună Execuţie sau alta formă de garanţie
primită în baza Contractului sau a oricărui
Document de Garanţie.

(f) The right to designate an Early Termination Date
under this § 10.3 (Termination for Material
Reason) is in addition to any other remedies
available under the Agreement or at law.

(f) Dreptul de a desemna o Dată de Reziliere în
conformitate cu prevederile acestei § 10.3
(Rezilierea ca urmare a apariţiei unei Cauze
de Reziliere) nu afectează dreptul la orice alte
remedii pentru neexecutare prevazute conform
Contractului sau prin lege.

4.
Automatic Termination: If “Automatic
Termination” is specified as applying to a Party in the
Election Sheet, and upon the occurrence of a Material
Reason
described
in
§
10.5(c)
(Windingup/Insolvency/Attachment), the Terminating Party
need not send that Party any notice of the designation of
an Early Termination Date and the Early Termination
Date in such event shall be as specified in the Election
Sheet. Except as provided in this § 10.4, Early
Termination by virtue of operation of Automatic
Termination shall be as provided in § 10.3 (Termination
for Material Reason).

4.
Rezilierea Automată: Dacă în Condiţiile
Specifice se prevede ca Rezilierea Automată se aplică în
cazul unei Părţi, la apariţia uneia dintre Cauzele de
Reziliere prevăzute în § 10.5 (c) (Dizolvare/
Insolvenţă/ Sechestru), Partea care Reziliază nu trebuie
să trimită Părţii în culpă nicio înştiinţare despre
desemnarea unei Date de Reziliere şi, în acest caz, Data
de Reziliere va fi cea prevazută în Condiţiile Specifice.
Cu excepţia celor prevăzute în această § 10.4, Rezilierea
în virtutea operării Rezilierii Automate este supusă
prevederilor § 10.3 (Rezilierea ca urmare a apariţiei
unei Cauze de Reziliere).

5.
Definition of Material Reason: The
Agreement may be terminated at any time for one or

5.
Definiţia Cauzelor de Reziliere: Contractul
poate fi reziliat oricând pentru unul sau mai multe dintre
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more of the following reasons (each, a “Material
Reason”):

motivele următoare (fiecare fiind o „Cauza de
Reziliere”):

(a) Non Performance: The failure of a Party or its
Credit Support Provider, when required, to make
a payment, to deliver any Performance Assurance
or to perform any other material obligation (other
than when such obligation is released pursuant to
§ 7 (Non-Performance Due to Force
Majeure)):

(a) Neîndeplinierea obligaţiilor: Neîndeplinirea de
către una dintre Părţi sau de Terţul Garant, când
se solicită, a obligaţiilor de a efectua o plată, de a
constitui o Garanţie de Bună Execuţie sau a
oricărei altei obligaţii semnificative (altele decât o
obligaţie scutită atunci când se aplică § 7
(Neexecutarea care urmare a unui Caz de
Forţă Majoră)):

(i) under the Agreement; provided, that in the
case of a failure to pay, such failure is not
cured within two (2) Business Days of a
written demand, or, in the case of any other
failure of performance, such failure is not
cured within ten (10) Business Days of a
written demand;

(i) în baza Contractului; în cazul neefectuării unei
plăţi, daca acestă problemă nu este rezolvată
în două (2) Zile Lucrătoare de la solicitarea
scrisă, sau, în cazul neîndeplinirii unei alte
obligaţii, daca această problemă nu este
rezolvată în zece (10) Zile Lucrătoare de la
solicitarea scrisă;

(ii) under any Credit Support Document (after
giving effect to any applicable notice or grace
period thereunder); or

(ii) în baza unui Document de Garanţie (după ce
a expirat termenul prevăzut pentru înştiinţare
sau perioada de graţie aplicabilă); sau

(iii) under any Performance
accordance with § 17
Assurance).

(iii) în baza unei Garanţii de Bună Execuţie în
conformitate cu prevederile § 17 (Garanţii de
Bună Execuţie).

Assurance in
(Performance

(b) Cross Default and Acceleration:
otherwise specified in the Election Sheet,

Unless

(b) Neîndeplinirea obligaţiilor din alte contracte
şi declararea scadenţei anticipate a unor
obligaţii: Dacă nu se prevede altfel în Condiţiile
Specifice,

(i) any payment default under any Specified
Indebtedness with an aggregate outstanding
principal balance equal to three percent (3%)
of the Tangible Net Worth of such (aa)
Party's, or (bb) such Party's Credit Support
Provider (if such Party has a Credit Support
Provider) or (cc) such Party's Controlling
Party (if such Party does not have a Credit
Support Provider but has a Controlling Party),
as the case may be, as of the date of the
default, or

(i) neîndeplinirea oricărei obligaţii de plată în
baza unei Datorii Specifice a cărei sumă este
egală la data neîndeplinirii obligaţiei respective
cu trei procente (3%) din Valoarea Activelor
Corporale Nete (aa) a unei Părţi sau (bb) a
unui Terţ Garant (dacă este cazul) sau (cc) a
unei Părţi Supraordonate Părţii în cauza (dacă
Partea nu are un Terţ Garant dar este
controlată de o alta entitate), după caz; sau

(ii) the failure of a Party or its Credit Support
Provider or Controlling Party to make one or
more payments in an aggregate amount
(individually or collectively) of not less than
the Threshold Amount specified in the
Election Sheet for that Party under such
agreements or instruments entered into
between such Parties or their Affiliates (after
giving effect to any applicable notice
requirement or grace period).

(ii) neexecutarea de către o Parte sau de către
Terţul Garant sau de către Partea
Supraordonată Părţii în cauza a unei obligaţii
de a efectua una sau mai multe plăţi în sumă
totală (individual sau colectiv) cel putin egală
cu Suma de Referintă menţionată în Condiţiile
Specifice pentru Partea respectivă în baza
contractelor încheiate de aceste Părţi sau de
Părţile Afiliate lor (după ce a expirat termenul
prevazut pentru înştiinţare sau perioada de
graţie aplicabilă).
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(c) Winding-up/Insolvency/Attachment: A Party
or its Credit Support Provider:

(c) Dizolvare/ Insolvenţă/ Sechestru: O Parte sau
Terţul Garant (sau în legatura cu o Parte sau un
Terţ Garant):

(i) is dissolved (other than pursuant to a
consolidation, amalgamation or merger);

(i) se dizolva (altfel decât ca urmare a unei
consolidări, amalgamări, sau fuziuni);

(ii) becomes insolvent or is unable to pay its debts
or fails or admits in writing its inability
generally to pay its debts as they become due;

(ii) devine insolventă sau este incapabilă să-şi
achite datoriile sau nu reuşeşte sau admite în
scris incapacitatea generală de, a-şi plăti
datoriile la scadenţă;

(iii) makes a general assignment, arrangement or
composition with or for the benefit of its
creditors;

(iii) face un transfer, acord sau o convenţie cu sau
pentru beneficiul creditorilor;

(iv) institutes or has instituted against it a
proceeding seeking a judgement of insolvency
or bankruptcy or any other relief under any
bankruptcy or insolvency law or other similar
law affecting creditors' rights, or a petition is
presented for its winding-up or liquidation
and, if specified in the Election Sheet, is not
withdrawn, dismissed, discharged, stayed or
restrained within such period as specified in
the Election Sheet;

(iv) iniţiaza sau este supusă unei acţiuni vizând
declanşarea procedurii de insolvenţă sau
faliment sau orice procedură prevazută sub
legea falimentului sau a insolvenţei sau o lege
similară care afectează drepturile creditorilor,
sau iniţiază sau este supusă unei cereri vizând
dizolvarea sau lichidarea sa şi, daca este
menţionat în Condiţiile Specifice, această
actiune nu este retrasă, respinsă, lasată în
nelucrare sau închisă în termenul menţionat în
Condiţiile Specifice;

(v) has a resolution passed for its winding-up,
official management or liquidation (other than
pursuant to a consolidation, amalgamation or
merger);

(v) se adoptă o hotărâre prin care se hotărăşte
dizolvarea, numirea unui administrator special
sau lichidator (altfel decât ca urmare a unei
consolidări, amalgamări, sau fuziuni);

(vi) seeks or becomes subject to the appointment
of an administrator, provisional liquidator,
conservator, receiver, trustee, custodian or
other similar official for it or for all or
substantially all its assets;

(vi) se numeşte un administrator sau lichidator
judiciar sau curator, custode sau altă persoană
oficială pentru a administra toate sau
majoritatea bunurilor ei;

(vii) has a secured party take possession of all or
substantially all its assets or has a distress,
execution, attachment, sequestration or other
legal process levied, enforced or sued on or
against all or substantially all its assets;

(vii) un creditor garantat al său ia în posesie toate
sau aproape toate bunurile sale, sau se instituie
sechestru sau altă masură asiguratorie, se
începe o executare silită sau altă procedură
judiciară de executare a tuturor sau a
majorităţii bunurilor sale;

(viii) causes or is subject to any event with respect
to it which, under the applicable laws of any
jurisdiction, has an analogous effect to any of
the events specified in clauses (i) to (vii)
(inclusive); or

(viii) are loc o imprejurare care, sub incidenţa legii
oricărei jurisdicţii, are acelaşi efect ca şi
situaţiile specificate la punctele (i) până la (vii)
(inclusiv); sau

(ix) takes any action in furtherance of, or
indicating its consent to, approval of, or
acquiescence in, any of the acts referred to in
this § 10.5(c).

(ix) ia orice măsuri prin care dă curs, sau indicând
acordul ei privind aprobarea sau achiesarea la,
fiecare din evenimentele din aceasta § 10.5(c).
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(d) Failure to Deliver or Accept: If specified as
applying in the Election Sheet, the failure of a
Party to comply with its obligation to deliver or
accept electricity under an Individual Contract,
(other than, when such obligation is released
pursuant to §7 (Non-Performance Due to
Force Majeure)) for more than seven (7)
consecutive days or for more than seven (7) days
in aggregate within a period of sixty (60) days.

(d) Neîndeplinirea obligaţiei de a livra sau de a
accepta: Daca în Condiţiile Specifice această
prevedere se menţionează a fi aplicabilă,
neîndeplinirea obligaţiilor de livrare sau primire de
energie electrică în baza unei Tranzacţii
Individuale, (pentru alte motive decat în
conformitate cu prevederile § 7 (Neexecutarea
datorită Cazului de Forţă Majoră)) pe o
perioadă mai lungă de şapte (7) zile consecutive
sau pentru mai mult de şapte (7) zile adunate întro perioadă de şaizeci (60) de zile.

(e) Force Majeure: A Party is released from its
obligations under the Agreement due to Force
Majeure for more than thirty (30) consecutive
days or for more than sixty (60) days in aggregate
within a period of one calendar year.

(e) Cazul de Forţă Majoră: O Parte este scutită de
obligaţiile din Contract din cauza Cazului de Forţă
Majoră pe o perioadă mai mare de treizeci (30) de
zile consecutive sau pentru şaizeci (60) de zile
adunate într-un an calendaristic.

(f) Representation or Warranty: A representation
or warranty when made or repeated or deemed to
have been made or repeated by a Party to this
General Agreement or an Individual Contract or
by its Credit Support Provider in a Credit Support
Document proves to have been incorrect or
misleading in any material respect when made or
repeated or deemed to have been made or
repeated.

(f) Garanţiile şi declaraţiile contractuale: O
declaraţie sau garanţie făcută sau repetată sau
considerată a fi fost făcută sau repetată de către
una dintre Părţi în baza Contractului-Cadru,
Condiţiilor Specifice sau a unei Tranzacţii
Individuale, sau de către Terţului Garant în baza
unui Document de Garanţie se dovedeşte a fi fost
incorectă sau înşelătoare cu privire la aspecte
semnificative la momentul cand a fost dată sau
repetată sau considerată a fi fost dată sau repetată.

Unless otherwise specified in the Election Sheet, the
above Material Reasons shall constitute the exclusive
reasons for Early Termination under this § 10.

Dacă nu se precizează altfel în Condiţiile Specifice,
Cauzele de Reziliere de mai sus vor constitui singurele
motive de Reziliere conform acestei § 10.

§11
Calculation of the Termination Amount

§ 11
Calcularea Sumei de Reziliere

1.
Termination Amount: The Terminating
Party shall calculate an amount (the “Termination
Amount”) to be paid in accordance with § 10.3
(Termination for Material Reasons) and § 10.4
(Automatic Termination) by calculating the sum
(whether positive or negative) of all Settlement Amounts
for all Individual Contracts plus any or all other amounts
payable between the Parties under or in connection with
the Agreement.

1.
Suma de Reziliere: Partea care Reziliază va
calcula o sumă (Suma de Reziliere) care să fie plătită în
conformitate cu § 10.3 (Rezilierea ca urmare a
apariţiei unei Cauze de Reziliere) şi cu § 10.4
(Rezilierea Automată) prin adunarea (chiar dacă
rezultatul va fi pozitiv sau negativ) a Sumelor
Compensatorii pentru toate Tranzacţiile Individuale la
care se adaugă toate celelalte sume care trebuie plătite
între Părţi în baza sau în legătură cu Contractul.

2.
Settlement Amount: The “Settlement
Amount” for an Individual Contract shall be the Gains
less the aggregate of the Losses and Costs which the
Terminating Party incurs as a result of the termination of
the Individual Contract. For the purpose of this
provision:

2.
Suma
Compensatorie:
„Suma
Compensatorie” pentru o Tranzacţie Individuală va fi
calculată ca diferenţa dintre Câştiguri şi suma Pierderilor
şi Costurilor suportate de Partea care Reziliază ca rezultat
al rezilierii Tranzacţiei Individuale. În această clauză,
termenii folosiţi cu majusculă vor avea următorul înţeles:

(a) “Costs” means brokerage fees, commissions and
other third party costs and expenses reasonably
incurred by the Terminating Party either in

(a) „Costuri” înseamnă taxe de brokeraj, comisioane
şi alte costuri şi cheltuieli cu o terţă parte, care au
fost suportate de către Partea care Reziliază fie ca
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terminating any arrangement pursuant to which it
has hedged its obligation or entering into new
arrangements which replace a terminated
Individual Contract and all reasonable legal fees,
costs and expenses incurred by the Terminating
Party in connection with its termination of such
Individual Contract;

urmare a încetării unui contract prin care îşi
acoperea riscurile în legatură cu obligaţia sa, sau ca
urmare a încheierii unori noi contracte care să
înlocuiască o Tranzacţie Individuală reziliata, şi
toate taxele, costurile (inclusiv cu asistenţa
juridică) şi cheltuielile suportate de Partea care
Reziliază ca urmare a rezilierii Tranzacţiei
Individuale;

(b) “Gains” means an amount equal to the present
value of the economic benefit to the Terminating
Party, if any (exclusive of Costs), resulting from
the termination of an Individual Contract,
determined in a commercially reasonable manner;
and

(b) „Câştiguri” reprezintă o sumă egală cu valoarea
actuală a beneficiului economic al Părţii care
Reziliază, dacă este cazul (se exclud Costurile),
rezultat din rezilierea unei Tranzacţii Individuale,
determinată într-un mod rezonabil din punct de
vedere comercial; şi

(c) “Losses” means an amount equal to the present
value of the economic loss to the Terminating
Party, if any (exclusive of Costs), resulting from its
termination of an Individual Contract, determined
in a commercially reasonable manner.

(c) „Pierderi” înseamnă o sumă egală cu valoarea
actuală a pierderii economice a Părţii care
Reziliază, dacă este cazul (se exclud Costurile),
rezultată din rezilierea unei Tranzacţii Individuale,
determinată într-un mod rezonabil din punct de
vedere comercial.

In calculating the Settlement Amounts, the Terminating
Party may, but is not obliged, to calculate its Gains and
Losses as at the Early Termination Date, at its discretion,
without entering into any replacement transactions.

La calcularea Sumelor Compensatorii, Partea care
Reziliază poate, dar nu este obligată, să calculeze
Câştigurile şi Pierderile la Data de Reziliere, la alegerea sa,
fără a mai intra în tranzacţii de înlocuire.

§12
Limitation of Liability

§ 12
Limitarea Răspunderii

1.
Application of Limitation: This § 12 will
apply unless otherwise specified by the Parties in the
Election Sheet.

1.
Aplicabilitatea Limitării: Această § 12 se va
aplica dacă Părţile nu prevăd altfel în Condiţiile Specifice.

2.
Exclusion of Liability: Subject to § 12.3 and
§ 12.4 and except in respect of any amounts payable
under § 8 (Remedies for Failure to Deliver and
Accept) or § 10.3 (Termination for Material Reason),
a Party and its employees, officers, contractors and/or
agents, are not liable to the other Party for any loss, cost,
expense or damages (“Damages”), (including, without
limitation, any liability due to the irregularities in the
supply of electricity under an Individual Contract)
incurred by the other Party under or in connection with
the Agreement, except where such Damages are due to
gross negligence, intentional default or fraud of a Party or
its employees, officers, contractors and/or agents used by
such Party in performing its obligations under the
Agreement.

2.
Excluderea Răspunderii:
Sub rezerva
prevederilor § 12.3 şi § 12.4 şi cu excepţia sumelor
datorate conform § 8 (Remedii pentru neîndeplinirea
obligaţiilor de Livrare şi Primire) sau conform § 10.3
(Rezilierea ca urmare a apariţiei unei Cauze de
Reziliere) o Parte şi angajaţii, funcţionarii, contractorii
şi/sau agenţii săi, nu sunt răspunzători faţă de cealaltă
Parte pentru pierderi, costuri, cheltuieli sau daune
(„Prejudicii”), (incluzând, fără limitare, orice răspundere
pentru neregularităţile în furnizarea energiei electrice în
cadrul unei Tranzacţii Individuale) ocazionate celeilalte
Părţi în baza sau în legatură cu Contractul, cu excepţia
cazului în care Prejudiciul se datorează neglijenţei grave,
intenţiei sau fraudei unei Părţi sau a angajaţilor,
funcţionarilor, contractorilor şi/sau agenţilor pe care acea
Parte îi foloseşte pentru a-şi îndeplini obligaţiile din
Contract.

3.
Consequential Damage and Limitation of
Liability: Subject to § 12.4, the liability of a Party under
or in connection with this Agreement:

3.
Prejudiciul
indirect
şi
limitarea
răspunderii: Sub rezerva § 12.4, răspunderea unei Părţi
în baza sau în legatură cu acest Contract:
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(a) does not include liability for any indirect and/or
consequential Damages, including, without limitation,
loss of profit, goodwill, business opportunity or
anticipated saving; and

(a) nu include răspunderea pentru Prejudicii indirecte,
incluzând, fără a se limita la, profitul nerealizat,
pierderea clientelei, pierderea unor oportunităţi de
afaceri sau pierderea unor economii anticipate; şi

(b) is limited to an amount equal to the amounts payable
for electricity supplied or to be supplied by a Party
under any relevant Individual Contract provided that
such limitation shall not apply to payments under § 8
(Remedies for Failure to Deliver and Accept) and
§ 11 (Calculation of the Termination Amount).

(b) este limitată la o sumă egală cu sumele de plătit
pentru energia electrică furnizată sau care urmează să
fie furnizată de o Parte în cadrul oricărei Tranzacţii
Individuale, cu menţiunea ca această limitare nu se
aplică şi plăţilor prevăzute la § 8 (Remediile pentru
neîndeplinirea obligaţiilor de Livrare şi Primire)
şi § 11 (Calcularea Sumei de Reziliere).

4.
Intentional
Default,
Fraud
and
Fundamental Rights:
Nothing in the Agreement
operates to exclude or limit a Party's liability for:

4.
Neîndeplinirea Intenţionată a Obligaţiei,
Fraudă şi Drepturile Fundamentale: Nicio prevedere
a Contractului nu va exclude sau limita răspunderea unei
Părţi pentru:

(a) intentional default,

(a) neîndeplinirea intenţionată a obligaţiilor,

(b) fraud; or

(b) fraudă; sau

(c) any action which endangers the fundamental legal
rights of a Party or which violates a Party's
fundamental
contractual
obligations
(“Kardinalspflichten”).

(c) orice acţiune care pune în pericol drepturile legale
fundamentale ale unei Părţi sau care violează
obligaţiile fundamentale contractuale ale unei
Părţi (in germana „Kardinalspflichten”).

5.
Duty to Mitigate Losses: For the avoidance
of doubt, and subject to applicable law, each Party agrees
that it has a duty to mitigate its Damages and covenants
that it will use commercially reasonable efforts to
minimise any Damages it may incur under or in
connection with the Agreement.

5.
Obligaţia de a minimiza pierderile: Pentru
a se evita orice îndoială, şi sub rezerva prevederilor legii
aplicabile, fiecare Parte consimte că are obligaţia de a-şi
minimiza Prejudiciile suferite şi se obligă să facă uz de
toate eforturile comercial rezonabile pentru a minimiza
orice Prejudicii care ar putea să apară în legatură cu
Contractul.

§13
Invoicing and Payment

§ 13
Facturare şi Plată

1.
Invoice:
Each Party who is a Seller of
electricity in an Individual Contract shall transmit to the
other Party in the course of the calendar month following
a delivery of electricity according to the Delivery
Schedule for the previous month an invoice setting forth
the total quantities of electricity that were sold by it under
Individual Contracts in the previous calendar month. In
connection with such invoice the Party may state all
amounts then owed between the Parties pursuant to the
Individual Contracts including, without limitation, all
amounts owed for the purchase and sale of electricity,
fees, charges, reimbursements, damages, interest, and
other payments or credits owed between the Parties and,
if applicable, any net amount due for payment pursuant
to § 13.3 (Payment Netting). Invoicing of Premiums
due under an Individual Contract for Options shall be as

1.
Factura: Fiecare Parte care este Vânzător de
energie electrică într-o Tranzacţie Individuală va
transmite celeilate Părţi în cursul lunii calendaristice care
urmează unei livrari de electricitate potrivit Graficului de
Livrare pentru luna anterioară, o factură care detaliază
totalul cantităţilor de energie electrică pe care le-a vândut
în cadrul Tranzacţiilor Individuale în luna calendaristică
anterioară. Pe lângă această factură, Partea poate să
prezinte toate sumele datorate la acel moment între Părţi
în baza Tranzacţiilor Individuale incluzând, fără limite,
toatele sumele datorate pentru achiziţionarea şi vânzarea
de energie electrică, taxe, cheltuieli, rambursări, daune,
dobândă şi alte plăţi sau credite datorate de către Părţi şi,
dacă se aplică, orice sumă netă datorată în conformitate
cu § 13.3 (Compensarea bilaterală (netting)).
Facturarea Primelor stabilite în cadrul unui Tranzacţii
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agreed by the Parties in the Individual Contracts.

Individuale cu Opţiuni se va face după cum s-a stabilit
între Părţi în Tranzacţia Individuală.

2.
Payment: On or before the later to occur of
(a) the twentieth (20th) day of the calendar month or if
not a Business Day the immediately following Business
Day or (b) the fifth (5th) Business Day following receipt
of an invoice (the “Due Date”), a Party owing an
invoiced amount shall pay, by wire transfer in freely
available funds, the amount set forth on such invoice to
the payment address or bank account provided by the
other Party as specified in the Election Sheet. Such
payment shall be made, unless otherwise agreed, in
EURO, and subject to § 14 (VAT and Taxes) and the
remitter shall pay its own bank charges. Notwithstanding
the foregoing, the Due Date for payment of a Premium
under an Individual Contract for Options shall be the
Premium Payment Date specified in the Individual
Contract.

2.
Plata: La sau înainte de ultima dintre datele
următoare: (a) a douăzecea (20-a) zi calendaristică sau
dacă nu este o Zi Lucrătoare, atunci imediat următoarea
Zi Lucrătoare sau (b) a cincea (5-a) Zi Lucrătoare de la
primirea facturii („Data Scadenţei”), o Parte care
datorează o sumă facturată va plăti prin transfer bancar în
fonduri imediat disponibile suma stabilită în factură la
adresa de plată sau în contul bancar indicat de cealaltă
Parte, după cum s-a specificat în Condiţiile Specifice.
Această plată se va face, dacă nu s-a stabilit altfel, în
EURO şi în conformitate cu § 14 (TVA şi Taxe), iar
ordonatorul plăţii va suporta toate spezele bancare. Prin
excepţie de la cele de mai sus, Data Scadenţei pentru o
Primă în baza unei Tranzacţii Individuale cu Opţiuni va fi
Termenul de Plată a Primei specificat în Tranzacţia
Individuală.

3.
Payment Netting: If this § 13.3 is specified
as applying in the Election Sheet, if on any day the Parties
are each required to pay one or more amounts in the
same currency (for which purpose all EURO currencies
shall be considered a single currency) under one or more
Individual Contracts then such amounts with respect to
each Party shall be aggregated and the Parties shall
discharge their respective payment obligations through
netting, in which case the Party, if any, owing the greater
aggregate amount shall pay the other Party the difference
between the amounts owed.

3.
Compensarea bilaterală (netting): Dacă în
Condiţiile Specifice § 13.3 este menţionată a fi aplicabilă,
dacă la orice dată Părţile işi datorează reciproc una sau
mai multe plăţi în aceeaşi valută (în care scop toate
valutele EURO vor fi considerate o valuta unică) în baza
uneia sau mai multor Tranzacţii Individuale, se vor aduna
sumele datorate de fiecare Parte celeilalte şi obligaţiile de
plată vor fi considerate îndeplinite prin plata diferenţei
rămase în urma compensării acestor sume, caz în care
Partea care datorează cea mai mare sumă totală va plăti
celeilalte Părţi diferenţa dintre sumele datorate.

4.
Invoicing and Payment of Scheduled
Contract Quantities: Invoicing and payment shall be
based on Scheduled Contract Quantities in accordance
with all applicable Delivery Schedules for the respective
month. When and if data becomes available confirming
that the actual quantities of electricity delivered and
received differs from that set out in the Delivery
Schedules, invoicing and payment will be adjusted to
reflect any deviations between the Contract Quantities
and actual deliveries.

4.
Facturarea
şi
Plata
Cantităţilor
Contractate Programate: Facturarea şi plata se vor face
pe baza Cantităţilor Contractate Programate în
concordanţă cu toate Graficele de Livrare aplicabile
pentru luna respectivă. Când şi dacă apar date care să
confirme că, cantitatea de electricitate livrată şi primită
diferă de cea stabilită în Graficele de Livrări, facturarea şi
plata se vor modifica pentru a reflecta diferenţele dintre
Cantităţile Contractate şi livrările propriu-zise.

5.
Default Interest: Overdue payments shall
accrue interest from, and including, the Due Date to, but
excluding, the date of payment, at the Interest Rate. For
this purpose the “Interest Rate” shall be the rate of
interest specified in the Election Sheet.

5.
Dobânda pentru Întârziere: Pentru datoriile
scadente se va percepe dobândă de la, şi inclusiv, Data
Scadenţei până la, exclusiv, data efectuării plăţii, la Rata
Dobânzii. „Rata Dobânzii ” este rata dobânzii precizata
în Condiţiile Specifice.

6.
Disputed Amounts: If a Party, in good faith,
disputes the accuracy of an invoice, it shall on or before
the Due Date provide a written explanation of the basis
for the dispute and shall pay:

6.
Sume Disputate: Dacă o Parte pune la
îndoială, cu bună credinţă, acurateţea unei facturi, va
prezenta la sau înainte de Data Scadenţei o explicaţie
scrisă a motivelor pentru care dispută această sumă şi va
plăti:

(a) if this § 13.6(a) is specified as applying in the

(a) dacă această § 13.6(a) se menţionează în Condiţiile
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Election Sheet, the full amount invoiced no later
than the Due Date. If any amount paid under
dispute is finally determined to have not been due,
such overpayment shall, at the election of the
owed Party, be credited or returned to it within
ten (10) days of such determination, along with
interest accrued at the Interest Rate from, and
including, the date such amount was paid, to the
other Party, but excluding, the date returned or
credited; or

Specifice a fi aplicabilă, suma totală facturată nu
mai târziu de Data Scadenţei. Dacă orice sumă
plătită deşi disputată se dovedeşte a nu fi fost
datorată, plata ei va fi creditată sau returnată la
alegerea Părţii căreia i se datorează, în zece (10)
zile de la data la care se dovedeşte acest lucru,
împreună cu dobânda acumulată, calculată la Rata
Dobânzii de la, şi incluzând, data la care a fost
plătită suma celeilalte Părţi, dar se exclude data la
care s-a returnat sau s-a creditat suma; sau

(b) if this § 13.6 (b) is specified as applying in the
Election Sheet, the undisputed amount invoiced
no later than the Due Date. If any amount
withheld under dispute is finally determined to
have been due, such withheld amount shall, at the
election of the owed Party, be credited or
returned to it within ten (10) days of such
determination, along with interest accrued at the
Interest Rate from, and including, the date such
amount was due, to the other Party, but
excluding, the date paid or credited.

(b) dacă această § 13.6(b) se menţionează în
Condiţiile Specifice a fi aplicabilă, suma
nedisputată facturată nu mai târziu de Data
Scadenţei. Dacă suma reţinută disputată se
dovedeşte a fi fost datorată, această sumă reţinută
va fi creditată sau platită la alegerea Părţii careia i
se datorează, în zece (10) zile de la data la care se
dovedeşte acest lucru, împreună cu dobânda
acumulată, calculată la Rata Dobânzii de la, şi
inluzând, data la care a fost datorată, dar se
exclude data la care s-a plătit sau s-a creditat
suma.
§ 14
TVA şi Taxe

§14
VAT and Taxes
1.
VAT: All amounts referred to in this General
Agreement are exclusive of VAT. The VAT treatment
on the supply of electricity under an Individual Contract
shall be determined pursuant to the VAT laws of the
jurisdiction where a taxable transaction for VAT
purposes is deemed to take place. If VAT is payable on
any such amounts, the Buyer shall pay to the Seller an
amount equal to the VAT at the rate applicable from time
to time; provided that such amount shall only be
required to be paid once the Seller provides the Buyer
with a valid VAT invoice (applicable in the jurisdiction of
supply) in relation to such amount.

1.
TVA: Toate sumele la care se face referire în
Contract sunt fără TVA. Tratamentul din punct de
vedere al TVA aplicabilă furnizării de energie electrică în
baza unei Tranzacţii Individuale va fi determinat în
conformitate cu legislaţia aplicabilă TVA din jurisdicţia în
care se consideră a se desfăşura o tranzacţie impozitabilă
din punct de vedere al TVA. Dacă trebuie platită TVA
pentru orice sumă, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului o
sumă egală cu suma TVA, la rata aplicabilă la un moment
dat, cu condiţia că o astfel de sumă va trebui plătită
numai dacă Vânzătorul pune la dispoziţia Cumpărătorului
o factură pentru TVA (aplicabilă în jurisdicţia locului de
furnizare) pentru respectiva sumă.

Where, in accordance with EU and/or national
legislation, any supplies under an Individual Contract may
be Zero-Rated and/or subject to the reverse charge in
accordance with Articles 38, 39 or 195 of Council
Directive 2006/112/EEC, the following shall apply:

Atunci când, în conformitate cu legislaţia UE şi/sau cea
naţională, o livrare în baza unei Tranzacţii Individuale
este supusă Taxării-Zero şi/sau taxării inverse în
conformitate cu articolele 38, 39 sau 195 din Directiva
2006/112/CEE, următoarele reguli vor fi aplicabile:

(a)

(a)

the Buyer and the Seller hereby covenant that
they will do all such proper acts, deeds and
things as are necessary (which may include and
shall not be limited to providing to the Seller
all such proper, true and accurate
documentation or assistance as may
reasonably be required by the relevant taxing
authority) to ensure that such supply is ZeroRated or subject to the reverse charge for the
purposes of such legislation;

Cumpărătorul şi Vânzătorul agreează prin prezenta
că vor efectua toate actele şi operaţiunile necesare
(acestea incluzând, fără a fi limitate la, a furniza
Vânzătorului toata documentaţia necesară, corectă
şi completă sau a acorda orice asistenţă după cum
va fi solicitat în mod rezonabil de către autoritatea
fiscală relevantă) pentru a se asigura că respectiva
furnizare este supusă Taxării-Zero sau taxării
inverse din punctul de vedere al legislaţiei
respective;
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(b)

in the event that the Buyer or the Seller fails to
comply with such obligation, the noncomplying Party shall indemnify the other
Party in respect of any and all VAT, penalties
and interest incurred by the other Party as a
result of the non-complying Party’s failure to
comply with the above covenant; and

(b)

în cazul în care Cumpărătorul sau Vânzătorul nu
respectă această obligaţie, Partea care nu se
conformează va compensa cealaltă Parte cu privire
la orice TVA, penalităţi sau dobânzi suferite de
către cealaltă Parte ca rezultat al faptului că Partea
care nu se conformează nu a respectat obligaţia
prevăzută mai sus; şi

(c)

in the absence of the Buyer providing any
documentation as referred to in (a) above, the
Seller reserves the right to charge local VAT.

(c)

în cazul în care Cumpărătorul nu furnizează
documentaţia prevăzută în paragraful (a) de mai
sus, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a aplica TVA
la cota aplicabilă local.

2.
Other Taxes: All amounts referred to in this
General Agreement are exclusive of Other Taxes. In the
case of Other Taxes, if the cost of an Other Tax is
charged or passed on by the Seller to the Buyer, the
Buyer shall pay this amount of Other Tax to the Seller;
provided that such amount of Other Tax is identified
separately on the invoice issued by the Seller and
confirmation is received by the Buyer, where applicable,
that such amount of Other Tax has been duly paid or
accounted for to the relevant Tax authority, as
appropriate.

2.
Alte Taxe: Toate sumele la care face referire
acest Contract Cadru exclud orice Alte Taxe. În cazul
Altor Taxe, dacă se taxează sau se transferă costul unei
astfel de Alte Taxe de către sau de la Vânzător la
Cumpărător, Cumpărătorul va plăti suma respectivă
reprezentând Altă Taxă Vânzătorului; cu precizarea că
respectiva sumă reprezentând Alte Taxe trebuie să fie
identificată distinct în factura emisă de către Vânzător şi
Cumpărătorul trebuie să primească o confirmare, după
caz, că respectiva sumă reprezentând Alte Taxe a fost
plătită sau contabilizată corespunzător autorităţilor fiscale
relevante, după caz.

Where, in accordance with EU and/or national
legislation there is an exemption or other relief, as
applicable, from Other Taxes in respect of any supplies
under an Individual Contract, the following shall apply:

Atunci când, în conformitate cu legislaţia UE şi/sau cea
naţională, este aplicabilă vreo scutire sau altă reducere,
după caz, de la Alte Taxe cu privire la livrări în baza
vreunei Tranzacţii Individuale, următoarele reguli vor fi
aplicabile:

(a)

the Buyer and the Seller hereby covenant that
they will do all such proper acts, deeds and
things as are necessary (which may include and
shall not be limited to providing to the Seller
all such proper, true and accurate
documentation or assistance as may
reasonably be required by the relevant taxing
authority) to ensure that such supply is exempt
from Other Taxes for the purposes of such
legislation;

(b)

in the event that the Buyer or the Seller fails to
comply with such obligation, the noncomplying Party shall indemnify the other
Party in respect of any and all Other Taxes,
penalties and interest incurred by the other
Party as a result of the non-complying Party’s
failure to comply with the above covenant;
and

(b) în cazul în care Cumpărătorul sau Vânzătorul nu
respectă această obligaţie, Partea care nu se
conformează va compensa cealaltă Parte cu
privire la orice Alte Taxe, penalităţi sau dobânzi
suferite de către cealaltă Parte ca rezultat al
faptului că Partea care nu se conformează nu a
respectat obligaţia prevăzută mai sus; şi

(c)

in the absence of the Buyer providing any
documentation as referred to in (a) above, the

(c) în cazul în care Cumpărătorul nu furnizează
documentaţia prevăzută în paragraful (a) de mai
sus, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a aplica

(a) Cumpărătorul şi Vânzătorul agreează prin
prezenta că vor efectua toate actele şi
operaţiunile necesare (acestea incluzând, fără a fi
limitate la, a furniza Vânzătorului toată
documentaţia necesară, corectă şi completă sau a
acorda orice asistenţă după cum va fi solicitat în
mod rezonabil de către autoritatea fiscală
relevantă) pentru a se asigura că respectiva
furnizare este scutită de Alte Taxe din punctul
de vedere al legislaţiei respective;
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Seller reserves the right to charge Other
Taxes.

Alte Taxe.
3.
Obligaţiile
Vânzătorului
şi
ale
Cumpărătorului privind Taxele: Vânzătorul va plăti
sau va asigura plata tuturor Taxelor în ceea ce priveşte
energia electrică livrată în baza unei Tranzacţii
Individuale datorate pentru perioada anterioară
transferului riscurilor şi a dreptului de proprietate la
Punctul de Livrare. Cumpărătorul va plăti sau va asigura
plata tuturor Taxelor în ceea ce priveşte energia electrică
livrată în baza unei Tranzacţii Individuale datorate
ulterior transferului riscurilor şi al dreptului de
proprietate la Punctul de Livrare. În condiţiile § 14.2,
Părţile vor aplica toate Taxele derivând din transferul
riscurilor şi al dreptului de proprietate la Punctul de
Livrare în conformitate cu legile locale aplicabile. În cazul
în care legea îi cere Vânzătorului să plătească o Taxă în
contul Cumpărătorului, Cumpărătorul va despăgubi sau
va rambursa prompt Vânzătorul cu privire la Taxa
respectivă. În cazul în care legea îi cere Cumpărătorului
să plătească o Taxă în contul Vânzătorului, Cumpărătorul
poate deduce suma Taxei din sumele datorate
Vânzătorului în conformitate cu prevederile Contractului,
iar Vânzătorul va despăgubi sau rambursa prompt
Cumpărătorul cu privire la orice Taxa care nu a fost astfel
dedusă.

3.
Seller's and Buyer's Tax Obligation: The
Seller shall pay or cause to be paid all Tax on or with
respect to the electricity delivered pursuant to an
Individual Contract arising before the transfer of risk and
title at the Delivery Point. The Buyer shall pay or cause
to be paid all Tax on or with respect to the electricity
delivered pursuant to an Individual Contract arising after
the transfer of risk and title at the Delivery Point.
Subject to § 14.2, the Parties shall pay all Tax arising at
the transfer of risk and title at the Delivery Point in
accordance with applicable local laws. In the event that
the Seller is required by law to pay any Tax which is
properly for the account of the Buyer, the Buyer shall
promptly indemnify or reimburse the Seller in respect of
such Tax. In the event that the Buyer is required by law
to pay any Tax which is properly for the account of the
Seller, the Buyer may deduct the amount of any such Tax
from the sums due to the Seller under the Agreement and
the Seller shall promptly indemnify or reimburse the
Buyer in respect of any such Tax not so deducted.

4.
Taxes Targeted at End-Users: The Buyer
covenants to the Seller that, for the purposes of a Tax
which is targeted at an end-user or consumer of
electricity, either

4.
Taxe aplicabile Consumatorului Final:
Cumpărătorul se angajează faţă de Vânzător ca, în ceea ce
priveşte Taxele aplicabile unui consumator final sau
consumator de energie electrică, atunci fie:

(a) it will not be an end-user or consumer of such
electricity delivered to it under any Individual
Contract; or

(a) acesta nu va fi un consumator final sau
consumator al energiei electrice care i-a fost
livrată în temeiul oricărei Tranzacţii Individuale;
sau

(b) that the Buyer has the status of an intermediary
or an equivalent status as defined in any
applicable legislation; or

(b) Cumpărătorul are statutul unui intermediar sau
un statut echivalent astfel cum acesta este definit
în oricare legislaţie aplicabilă; sau

(c) that the electricity so delivered will either be
transported out of the jurisdiction in which the
Delivery Point is situated under such Individual
Contract or will be re-sold within such
jurisdiction.

(c) energia electrică astfel livrată fie va fi
transportată în afara jurisdicţiei în care se
situează Punctul de Livrare conform respectivei
Tranzacţii Individuale fie va fi re-vândută în
cadrul acelei jurisdicţii

and the Buyer will provide such documentation as may
be required by applicable legislation to evidence any of
the foregoing.

iar Cumpărătorul va furniza documentaţia necesară,
astfel cum este cerut prin legislaţia aplicabilă, pentru a
demonstra incidenţa oricărei dintre circumstanţele
menţionate anterior.

5.
Exemption Certificate: If, however, the
Buyer intends to consume any of the electricity delivered
under an Individual Contract, the Buyer shall provide to
the Seller, if required under the applicable legislation, a

5.
Certificat de Scutire: Dacă, totuşi,
Cumpărătorul intenţionează să consume, total sau în
parte, energia electrică livrată în baza oricărei Tranzacţii
Individuale, Cumpărătorul va furniza Vânzătorului, dacă
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Valid Certificate evidencing the exemption of the Buyer’s
relevant facility from the Tax which is targeted at the
end-user or consumer of electricity, in respect of its
electricity supply, to the satisfaction of the Seller. If such
a Valid Certificate, which is required by any applicable
legislation, is not provided and/or the Seller is not so
satisfied by the relevant time of invoicing and the Seller is
liable to pay the Tax targeted at the end-user or consumer
of electricity, the Seller shall charge the Buyer, and the
Buyer shall pay to the Seller, in addition to the Contract
Price, an amount equal to the Tax which is applicable to
the end-user or consumer of electricity on the electricity
delivered under such Individual Contract, at the rate
applicable at the time of the sale. If the Buyer,
subsequent to the Seller charging such Tax, provides the
Seller within the applicable time (if any) with a Valid
Certificate, the Seller shall reimburse the Buyer for any
such Taxes paid by the Buyer, provided that the Seller
has reclaimed such Tax.

aceasta este necesar conform legislaţiei aplicabile, un
Certificat Valabil evidenţiind scutirea obiectivului
respectiv al Cumpărătorului de Taxa aplicabilă
consumatorului final sau consumatorului de energie
electrică, cu privire la energia electrică livrată, în formă
satisfăcătoare pentru Vânzător. Dacă un astfel de
Certificat Valabil, care este necesar în conformitate cu
legislaţia aplicabilă, nu este furnizat şi/sau Vânzătorul nu
este satisfăcut până la data corespunzătoare a facturării
iar Vânzătorul este responsabil pentru plata Taxei
aplicabile consumatorului final sau consumatorului de
energie electrică, Vânzătorul va impune Cumpărătorului,
iar Cumpăratorul va plăti Vânzătorului, suplimentar faţă
de Preţul Contractat, o sumă egală cu Taxa aplicabilă
consumatorului final sau consumatorului de energie
electrică livrată în temeiul unei astfel de Tranzacţii
Individuale, la rata aplicabilă la data vânzării. Dacă
Cumpărătorul, ulterior impunerii de către Vânzător a
unei asemenea Taxe, furnizează Vânzătorului în perioada
de timp aplicabilă (dacă este cazul) un Certificat Valabil,
Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului respectivele
Taxe plătite de către Cumpărător, cu condiţia ca
Vânzătorului să îi fi fost returnate de către autoritatea
fiscală relevantă acele Taxe.

6.
Indemnity: In the event that, in respect of an
Individual Contract, a Party is in breach of its obligations
under § 14.4 (Taxes Targeted at End-Users) or § 14.5
(Exemption Certificate), it shall indemnify and hold
harmless the other Party against any liability for Tax
which is targeted at the end-user or consumer of
electricity (and any associated charges or penalties) in
respect of electricity delivered under such Individual
Contract.

6.
Despăgubiri: În cazul în care, în privinţa unei
Tranzacţii Individuale, o Parte nu s-a conformat
obligaţiilor sale în conformitate cu § 14.4 (Taxe
aplicabile Consumatorului Final) sau § 14.5
(Certificat de Scutire), aceasta va despăgubi cealaltă
Parte pentru orice Taxă aplicabilă consumatorului final
sau consumatorului de energie electric (şi orice penalităţi
asociate) cu privire la energia electrică livrată în temeiul
unei astfel de Tranzacţii Individuale.

7.
New Taxes: If any New Tax is applicable to
an Individual Contract, and the Buyer is, by the use of
reasonable endeavors, able to obtain any available
exemption or relief threfrom or is contractually able to
pass the same through or be reimbursed in respect
thereof by, a third party, the Buyer shall pay or cause to
be paid, or reimburse the Seller if the Seller has paid, such
New Tax, and the Buyer shall indemnify, defend and
hold harmless, the Seller from and against any claims for
such New Tax.

7.
Noi Taxe: În cazul în care se aplică o Nouă
Taxă unei Tranzacţii Individuale iar Cumpărătorul poate,
utilizând eforturi rezonabile, să obţină o scutire
disponibilă sau are posibilitatea ca pe cale contractuală să
transfere sau să îi fie rambursată această Nouă Taxă
către/de către un terţ, Cumpărătorul va plăti sau va
asigura plata, sau va rambursa Vânzătorului dacă acesta a
efectuat plătit, o astfel de Nouă Taxă, iar Cumpărătorul
va despăgubi şi apăra Vânzătorul pentru şi faţă de orice
pretenţii privind o astfel de Nouă Taxă.

8. Termination for New Tax: Unless otherwise
specified in the Election Sheet or in the terms of an
Individual Contract, the provisions of this § 14.8 shall
only apply in respect of an Individual Contract if the
period from which the Parties concluded such
Individual Contract pursuant to § 3.1 (Conclusion of
Individual Contract) to the end of the Total Supply
Period exceeds two years.

8. Rezilierea pentru Noi Taxe: Dacă nu se prevede
altfel în Condiţiile Specifice sau prin prevederile unei
Tranzacţii Individuale, prevederile acestei clauze §
14.8 se vor aplica în privinţa unei Tranzacţii
Individuale numai dacă perioada dintre încheierea
respective Tranzacţii Individuale conform § 3.1
(Încheierea Tranzacţiilor Individuale) şi sfârşitul
Perioadei Totale de Furnizare depăşeşte doi ani.

Where the provisions of this § 14.8 apply in respect
of an Individual Contract and:

În cazul în care prevederile acestei clauze § 14.8 se
aplică unei Tranzacţii Individuale şi:
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(a) a New Tax is imposed on one Party (the "Taxed
Party") in respect of the Contract Quantity; and

(a) o Nouă Taxă devine aplicabilă uneia dintre Părţi
("Partea Impozitată") cu privire la Cantitatea
Contractată; şi

(b) having used reasonable endeavours to do so, the
Taxed Party is unable contractually to pass on
the cost of the New Tax to the other Party or a
third party; and

(b) utilizând toate eforturile rezonabile, Partea
Impozitată nu poate, pe cale contractuală, să
transfere costul Noii Taxe către cealaltă Parte
sau o terţă parte; şi

(c) the total amount of the New Tax that would be
payable in respect of the balance of the total
amount of electricity to be delivered during the
remainder of the Total Supply Period (the
"Remaining Contract Quantity"), unless
otherwise specified in the Election Sheet, shall
exceed five percent (5%) of the product of the
Remaining Contract Quantity and the Contract
Price

(c) cuantumul total al Noii Taxe care are trebui
plătită asupra cantităţii rămase din cantitatea
totală de energie electrică ce trebuie livrată în
cursul restului din Perioada Totală de Livrare
("Cantitatea Contractată Rămasă"), dacă nu
se specifică altfel în Condiţiile Specifice,
depăşeşte cinci procente (5%) din suma
reprezentând produsul dintre Cantitatea
Contractată Rămasă şi Preţul Contractat

then the Taxed Party shall be entitled to terminate the
Individual Contract subject to the following
conditions:

atunci Partea Impozitată va avea dreptul să rezilieze
Tranzacţia Individuală, sub condiţia îndeplinirii
următoarelor condiţii:

(a) the Taxed Party must give the other Party (the
"Non-Taxed Party") at least five (5) Business
Days’ prior notice (the "Negotiation Period")
of its intent to terminate the Individual Contract
(and which notice shall be given no later than
180 Days after the later of the enactment or the
effective date of the relevant New Tax), and
prior to the proposed termination the Taxed
Party and the Non-Taxed Party shall attempt to
to reach an agreement as to the sharing of the
New Tax;

(a) Partea Impozitată trebuie să acorde celeilalte
Părţi ("Partea Ne-Impozitată") un preaviz de
cel puţin cinci (5) Zile Lucrătoare ("Perioada de
Negociere") cu privire la intenţia sa de a rezilia
Tranzacţia Individuală (preaviz ce se va acorda
nu mai tarziu de 180 de Zile de la data adoptării
sau intrării în vigoare a Noii Taxe respective), iar
înaintea datei rezilierii propuse, Partea
Impozitată şi Partea Ne-Impozitată vor încerca
să ajungă la un acord cu privire la suportarea
comună a Noii Taxe;

(b) if such agreement is not reached, the NonTaxed Party shall have the right, but not the
obligation, upon written notice to the Taxed
Party within the Negotiation Period, to pay the
New Tax for any continuous period it so elects
on a calendar month to calendar month basis,
and in such case the Taxed Party shall not have
the right during such continuous period to
terminate the Individual Contract on the basis of
the New Tax;

(b) dacă nu se ajunge la un astfel de acord, atunci
Partea Ne-Impozitată va avea dreptul, dar nu
obligaţia, ca, în urma unei notificări scrise
adresate Părţii Impozitate şi acordate în cadrul
Perioadei de Negociere, să plăteasca Noua Taxă
pe o perioadă continuă de timp, conform
propriei alegerii, pe bază lunară, caz în care
Partea Impozitată nu va avea dreptul, în cadrul
respectivei perioade continue, să rezilieze
Tranzacţia Individuală pe temeiul incidenţei Noii
Taxe;

(c) should the Non-Taxed Party elect to pay the
New Tax on a calendar month to calendar
month basis, the Non-Taxed Party may elect to
cease the payment of the New Tax upon giving
five (5) Business Days’ prior written notice to
the Taxed Party of its election to cease payment
of such New Tax, in which case the Non-Taxed
Party shall indemnify the Taxed Party for the

(c) în cazul în care Partea Ne-Impozitată alege să
plătească Noua Taxă pe bază lunară, Partea NeImpozitată poate alege să înceteze plata Noii
Taxe acordând Părţii Impozitate un preaviz de
cinci (5) Zile Lucrătoare cu privire la alegerea sa
de a înceta plata respectivei Noi Taxe, caz în
care Partea Ne-Impozitată va despăgubi Partea
Impozitată pentru Noua Taxă, precum şi
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New Tax and related interest and penalties that
may be incurred by the Taxed Party in respect of
the period during which the Non-Taxed Party
has elected to pay the New Tax and the Taxed
Party shall again be subject to the provisions of
this § 14.8 as if the New Tax had an effective
date as of the date on which the Non-Taxed
Party ceased payment of such New Tax;

dobânzile şi penalităţile asociate ce ar putea fi
suportate de către Partea Impozitată pentru
perioada în care Partea Ne-Impozitată a ales să
plătească Noua Taxă, iar Partea Impozitată va
avea din nou recurs la prevederile acestei clauze
§ 14.8 ca şi când Noua Taxă ar fi intrat în
vigoare la data la care Partea Ne-Impozitată a
încetat plata respectivei Noi Taxe;

(d) if agreement as to sharing a New Tax is not
reached and the Non-Taxed Party does not elect
to pay the New Tax for any period of time
during the Negotiation Period, the Individual
Contract affected shall be terminated on the
expiry of the Negotiation Period;

(d) dacă nu se ajunge la un acord cu privire la
suportarea comună a Noii Taxe, iar Partea NeImpozitată nu alege să o plătească pentru orice
perioadă din cadrul Perioadei de Negociere,
Tranzacţia Individuală va înceta la momentul
expirării Perioadei de Negociere;

(e) upon termination of the Individual Contract, the
provisions of § 11 (Calculation of the
Termination Amount) relating to the
calculation and payment of the Termination
Amount shall apply but only in respect of the
Individual Contract(s) so terminated, and for
these purposes:

(e) la încetarea Tranzacţiei Individuale, prevederile §
11 (Calcularea Sumei de Reziliere ) în ceea ce
priveşte calculul şi plata Sumei de Reziliere se
vor aplica, dar numai în privinţa Tranzacţiei
(Tranzacţiilor) Individuale astfel reziliate, iar în
acest scop:

(i)

the Non-Taxed Party shall be understood
to be the Terminating Party for the
calculation of the Termination Amount;
and

(i)

Partea Ne-Impozitată va fi considerată
Partea care Reziliază în ceea ce priveşte
calcului Sumei de Reziliere; şi

(ii)

the effect (if any) of the relevant New Tax
on the Termination Amount (or any
Settlement Amount) shall be expressly
excluded.

(ii)

efectul (dacă există) al oricărei Noi Taxe
relevante asupra Sumei de Reziliere (sau
asupra oricărei Sume Compensatorii) va fi
în mod expres exclus.

9.
Withholding Tax: If this § 14.9 is specified as
applying in the Election Sheet, the following shall apply
between the Parties:

9.
Taxarea cu reţinere la sursă: dacă această §
14.9 se menţionează în Condiţiile Specifice a fi aplicabilă,
între Părţi se vor aplica următoarele:

(a) Payments Free and Clear: All payments under
an Individual Contract shall be made without any
withholding of or deduction for or on account of
any Tax unless such withholding or deduction is
required by law. If a Party is so required to
withhold or deduct Tax from a payment to be
made by it, then that Party (“Paying Party”) shall
notify the other Party (“Receiving Party”)
immediately of such requirement and pay to the
appropriate authorities all amounts withheld or
deducted by it. If a receipt or other evidence can
be issued evidencing the payment to the
authorities, the Paying Party shall deliver such
evidence (or a certified copy thereof) to the
Receiving Party.

(a) Plăţi fara deducere: Toate plăţile în baza unei
Tranzacţii Individuale se vor face fără vreo
reţinere la sursă sau deducere în contul vreunei
Taxe, cu excepţia cazului când legea impune
reţinerea sau deducerea. Dacă una dintre Părţi are
o obligaţie legală să reţină la sursă sau să deducă
Taxe dintr-o plată pe care o efectuează, atunci
acea Parte („Partea Plătitoare”) va înştiinţa
imediat cealaltă Parte („Partea Beneficiară”) de
această obligaţie şi va plăti autorităţilor
competente toate sumele reţinute sau deduse.
Dacă se poate emite o chitanţă sau alt document
care să evidenţieze acest lucru, Partea Plătitoare va
trimite proba plăţii (sau o copie certificată) Părţii
Beneficiare.

(b) Grossing-Up: The Paying Party shall increase
the amount of any payment which is required to

(b) Plata majorată: Partea Plătitoare va majora suma
oricărei plăţi cu privire la care face o reţinere sau
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be made subject to a withholding or deduction to
the extent necessary to ensure that, after the
making of the required withholding or deduction,
the Receiving Party receives the same amount it
would have received had no such withholding or
deduction been made or required to be made,
except that no increase shall be made in respect of
any Tax:

deducere în aşa fel încât să se asigure că după
realizarea reţinerii sau deducerii, Partea
Beneficiară primeşte aceeaşi sumă pe care ar fi
primit-o dacă nu s-ar fi făcut sau nu ar fi trebuit să
fie făcută reţinerea sau deducerea, cu mentiunea
ca nu se va face nicio astfel de majorare pentru
nicio Taxa:

(i) which is only imposed as a result of a
connection between the Receiving Party and
the jurisdiction of the authority imposing the
Tax (including, without limitation, a
connection arising from the Receiving Party
having or having had a permanent
establishment or other fixed place of business
in that jurisdiction, or having been present or
engaged in business in that jurisdiction) other
than the mere execution or delivery of this
General Agreement, any Confirmation or any
Credit Support Document; or

(i) care este aplicată numai datorită unei legături
între Partea Beneficiară şi statul care impune
Taxele (incluzând, fără limitare, o legătură care
apare ca urmare a faptului că Partea
Beneficiara are sau a avut în acel stat un sediu
permanent sau bază fixa sau a fost sau este
prezentă sau a desfaşurat activităţi de afaceri
în acel stat) alta decât simpla semnare a
Contractului-Cadru, a oricărei Confirmări sau
a oricărui Document de Garanţie; sau

(ii) which could have been avoided if the
Receiving Party had delivered to the Paying
Party or to the appropriate authority as
reasonably requested by the Paying Party, any
declaration, certificate, or other documents
specified in the Election Sheet in a form
reasonably satisfactory to the Paying Party; or

(ii) care ar fi putut fi evitată dacă Partea
Beneficiară ar fi transmis, la cererea rezonabila
a Părţii Plătitoare, acesteia sau autorităţii
relevante o declaraţie, un certificat sau alte
documente specificate în Condiţiile Specifice,
în formă rezonabil satisfăcătoare pentru Partea
Plătitoare; sau

(iii) which is only imposed as a result of any Tax
representation made by the Receiving Party in
the Election Sheet for the purposes of this §
14.9 failing or ceasing to be true and accurate
provided that this paragraph (iii) shall not
apply (and the Paying Party shall be obliged to
increase the amount of any payment pursuant
to this § 14.9(b)) if such representation has
failed or ceased to be true and accurate by
reason of:

(iii) care este impusă numai ca rezultat al faptului
că o garanţie contractuală cu privire la Taxe a
Părţii Beneficiare în Condiţiile Specifice în
baza prevederilor acestei clauze § 14.9 s-ar fi
dovedit a fi falsă sau inexacta, cu menţiunea ca
acest alineat (iii) nu se va aplica (şi Partea
Plătitoare va fi obligată să majoreze suma
oricărei plăţi făcute în baza acestei § 14.9(b))
dacă această garanţie contractuală s-a dovedit
a fi falsă sau inexactă ca urmare a:

(aa) any change in, or in the application or

(aa) oricarei modificări a, sau cu privire la

interpretation, of any relevant law,
enactment, directive, or published practice
of any relevant Tax authority being a
change occurring on or after the date on
which the relevant Individual Contract is
entered; or

aplicarea sau interpretarea, oricarei legi,
decret, directivă sau măsură publicată de
către orice autoritate fiscală competentă,
care apare la sau după data încheierii
Tranzacţiei Individuale; sau

(bb) any action taken by a Tax authority, or

(bb)oricărei acţiuni întreprinse de o autoritate

brought in a court of competent
jurisdiction, on or after the date on which
the relevant Individual Contract is entered
into.

fiscală, sau incepută într-o instanţă
competentă, la sau după data încheierii
Tranzacţiei Individuale.
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§15
Floating Prices and Fallback Procedure for Market
Disruption

§ 15
Preţuri variabile şi procedura aplicabilă în cazul
intreruperii unei pieţe organizate

1.
Calculation of Floating Contract Prices: In
the event the Contract Price is based on an index,
exchange or any other kind of variable reference price
(such price being a “Floating Price”) the Contract Price
shall be determined on the Settlement Date at the
Settlement Price as specified in the applicable Individual
Contract. The Settlement Price shall be determined in
accordance with the Calculation Method on the
Calculation Date as specified in the Individual Contract.
The Calculation Date is the date specified as such in the
Individual Contract on which the Settlement Price for the
specific delivery is determined. The Calculation Agent
shall provide prompt notice of the Settlement Price
determined as well as the amount to be paid on the Due
Date. Payment shall be made pursuant to § 13
(Invoicing and Payment).

1.
Calcularea
Preţurilor
Contractate
Variabile: În cazul în care Preţul Contractat are la bază
un indice, un curs de schimb sau orice alt preţ de
referinţă variabil (un astfel de preţ fiind un „Preţ
Variabil”), Preţul Contractat va fi determinat la Data
Plăţii la Preţul de Platit după cum se specifică în
Tranzacţia Individuală respectivă. Preţul de Plătit va fi
determinat în conformitate cu Metoda de Calcul la Data
de Calcul specificată în Tranzacţia Individuală. Data de
Calcul este data specificată astfel în Tranzacţia
Individuală, la care Preţul de Plătit pentru o anumită
livrare este calculat. Agentul de Calcul va transmite în
mod prompt o înştiinţare în privinţa Preţului de Platit
astfel calculat dar şi a sumei care trebuie plătită la Data
Scadenţei în conformitate cu § 13 (Facturare şi Plată).

2.
Market Disruption: Upon the occurrence of
a Market Disruption Event as specified in § 15.4
(Definition of Market Disruption Event), the
Calculation Agent shall determine an alternative price to
which the relevant Individual Contract shall be settled
(the “Alternative Settlement Price”) according to the
applicable Fallback Mechanism contained in the
provisions of § 15.3 (Fallback Mechanism). In the
event of a Market Disruption Event, the order of
succession of §15.3 from (a) to (c) shall be binding upon
the Calculation Agent. The Calculation Agent can only
use the next following Fallback Mechanism provision if
the previous Fallback Mechanism provision is not
available due to a Market Disruption Event or otherwise
as provided in §15.3, as applicable.

2.
Întreruperea pieţei: în cazul apariţiei unui
Caz de Întrerupere a Pieţei astfel cum acesta este definit
în § 15.4 (Definiţia Cazului de Întrerupere a Pieţei),
Agentul de Calcul va determina un preţ alternativ
aplicabil Tranzacţiei Individuale („Preţul Alternativ”) în
conformitate cu Procedura Alternativă de Calcul
prevazuta în § 15.3 (Procedura Alternativă de Calcul).
În cazul în care apare un Caz de Întrerupere a Pieţei,
succesiunea actiunilor prevazute în § 15.3 de la (a) la (c)
este obligatorie pentru Agentul de Calcul. Agentul de
Calcul poate acţiona în conformitate cu o Procedura
Alternativă de Calcul urmatoare în ordinea prevazută în
clauza anterior menţionată numai dacă procedura
anterioară nu poate fi folosită datorită existenţei unui Caz
de Întrerupere a Pieţei sau datorită unui alt motiv
conform § 15.3, dupa caz.

3.
Fallback Mechanism: In the event of a
Market Disruption Event the Calculation Agent shall
determine the Alternative Settlement Price according to
the following procedure (each a
“Fallback
Mechanism”):

3.
Procedura Alternativă de Calcul: În cazul
apariţiei unui Caz de Întrerupere a Pieţei, Agentul de
Calcul va determina Preţul Alternativ după următoarea
procedură (fiecare o „Procedură Alternativă de
Calcul”)

(a) Fallback Reference Price: The Calculation
Agent shall determine the Alternative Settlement
Price based upon the price for that Calculation
Date of the first Alternate Commodity Reference
Price, if any, specified in the applicable Individual
Contract and which is not itself subject to a
Market Disruption Event; if an Alternate
Commodity Reference Price has not been agreed
on in the Individual Contract, the next applicable
Fallback Mechanism shall apply for the relevant
Individual Contract;

(a) Preţul de Referinţă Alternativ: Agentul de
Calcul va determina Preţul Alternativ care are la
bază preţul de la acea Dată de Calcul a primului
Preţ de Referinţă Alternativ, dacă există, specificat
în Tranzacţia Individuală respectivă şi care nu face
obiectul Cazului de Întrerupere a Pieţei; dacă nu
s-a stabilit niciun Preţ de Referinţă Alternativ în
Tranzacţia Individuală, Procedura Alternativă
imediat următoare se va aplica în acea Tranzacţie
Individuală;
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(b) Negotiated Fallback: Each Party shall promptly
negotiate in good faith to agree with the other on
an Alternative Settlement Price (or a method for
determining the Alternative Settlement Price),
and, if the Parties have not so agreed on or before
the fifth (5th) Business Day following the first
Calculation Date on which the Market Disruption
Event existed, the next applicable Fallback
Mechanism shall apply;

(b) Negocierea unui preţ alternativ: Fiecare Parte
va negocia cu bună credinţă în vederea convenirii
unui Preţ Alternativ (sau a unei metode de
determinare a Preţului Alternativ), şi, dacă Părţile
nu au ajuns la o înţelegere în termen de cinci (5)
Zile Lucrătoare de la prima Dată de Calcul la care
a aparut Cazul de Întrerupere a Pieţei, se va aplica
Procedura Alternativă imediat urmatoare;

(c) Dealer Fallback: On or after six (6) Business
Days following the first Calculation Date on
which the Market Disruption Event occurred or
existed, the Parties shall promptly and jointly
agree upon three independent leading participants
in the relevant market (“Dealers”) selected in
good faith from among participants of the highest
credit standing which satisfy all the criteria that
the Parties apply generally in deciding whether to
offer or to make an extension of credit or to enter
into a transaction comparable to the Individual
Contract that is affected by the Market Disruption
Event. The Dealers shall be appointed to make a
determination of the Alternative Settlement Price
taking into consideration the latest available
quotation for the relevant commodity reference
price and any other information that in good faith
is deemed relevant. The Alternative Settlement
Price shall be the arithmetic mean of the three
amounts determined to be the Alternative
Settlement Price by each Dealer, in which case the
calculation shall be binding and conclusive in the
absence of manifest error.

(c) Determinarea Preţului Alternativ de către
terţi: După şase (6) Zile Lucrătoare de la prima
Dată de Calcul la care a aparut sau a fost constatat
Cazul de Întrerupere a Pieţei, Părţile vor desemna
prompt şi de comun acord trei participanţi
independenţi pe piaţa relevantă („Dealeri”)
selectaţi dintre participanţii cu cea mai mare
solvabilitate, care satisfac toate criteriile pe care le
aplică Părţile în general în momentul în care
hotărăsc dacă să vânda pe credit sau sa majoreze
limitele de credit ale unui cocontractant sau să
intre într-o tranzacţie comparabilă cu Tranzacţia
Individuală afectată de Cazul de Întrerupere a
Pieţei. Dealer-ii vor fi însărcinaţi să determine
Preţul Alternativ luând în considerare cele mai
recente cotaţii pe care le au la dispoziţie pentru
preţul de referinţă al mărfii respective şi orice altă
informaţie care este socotită cu bună credinţă ca
fiind relevantă. Preţul Alternativ va fi media
aritmetică dintre cele trei sume determinate a fi
Preţul Alternativ de către fiecare Dealer, caz în
care calculul astfel făcut va fi obligatoriu pentru
Parti, cu excepţia cazurilor de eroare evidentă.

4.
Definition of Market Disruption Event:
“Market Disruption Event” under this § 15 shall mean
the events stipulated under § 15.4 (a) through (f) (the
existence of which shall be determined in a commercially
reasonable manner by the Calculation Agent). For
purposes of this § 15.4, “Price Source” shall mean any
institution determining and publishing the price for a
relevant commodity (a “Commodity Reference Price”)
including exchanges trading in any relevant future
contracts or commodities on which the Floating Price is
based.

4.
Definiţia Cazului de Întrerupere a Pieţei:
In aceasta § 15 „Caz de Întrerupere a Pieţei” înseamnă
oricare dintre evenimentele stipulate în § 15.4(a)-(f) (a
căror existenţa va fi determinată de Agentul de Calcul
într-un mod rezonabil din punct de vedere comercial). În
aceasta § 15.4, „Sursa Preţului” înseamnă orice instituţie
care determină şi publică preţul pentru un tip de marfă
(„Preţ de Referinţă al Mărfii”) incluzând bursele de
mărfuri pe care se tranzacţionează contracte futures sau
mărfuri pe pe care se bazează Preţul Variabil.

(a) the failure of any relevant Price Source to
announce or publish information necessary for
determining the Commodity Reference Price;

(a) Sursa Preţului nu anunţă sau nu publică
informaţiile necesare pentru determinarea Preţului
de Referinţă al Mărfii;

(b) the temporary
unavailability of
Reference Price;

or permanent objective
any relevant Commodity

(b) indisponibilitatea temporară sau permanentă din
motive obiective a oricărui Preţ de Referinţă al
Mărfii;

(c) a temporary or permanent closing of the Price
Source of any relevant Commodity Reference

(c) închiderea temporară sau permanentă a Sursei
Preţului a oricărui Preţ de Referinţă al Mărfii;
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Price;
(d) the discontinuance or suspension of, or the
imposition of a material limitation on, trading in
any relevant futures contract or commodity
offered by the relevant exchange for the
Commodity Reference Price;

(d) întreruperea sau suspendarea sau impunerea unei
limitări la tranzacţionarea pe bursa relevantă a
contractelor futures sau a mărfurilor pe care se
bazează Preţul de Referinţă al Mărfii;

(e) the occurrence since the date such Individual
Contract was entered into of a material change in
the details of the composition of or specifications
for any relevant commodity or Commodity
Reference Price (i) which are entered into or
incorporated in any relevant futures contract or
offered by the relevant exchange or (ii) which are
used by any other relevant institution for
determining the Commodity Reference Price in
compiling the price information necessary for
determining such Floating Price; or

(e) apariţia de la data încheierii unei Tranzacţii
Individuale, a unei modificări semnificative în
compoziţia sau specificaţiile pentru orice marfă
relevantă sau pentru Preţul de Referinţă al Mărfii
(i) care sunt introduse sau încorporate în
contractele futures relevante sau sunt oferite de
bursa relvantă sau (ii) care sunt utilizate de orice
altă instituţie pentru determinarea Preţului de
Referinţă al Mărfii în adunarea informaţiilor de
preţ necesare pentru determinarea respectivului
Preţ Variabil; sau

(f) the occurrence since the commencement of the
relevant Individual Contract of a material change
in the method of calculation used for any relevant
Commodity Reference Price to determine the
price information necessary for determining such
floating price.

(f) apariţia, după începutul Tranzacţiei Individuale, a
unei schimbări semnificative în metoda de
calculare folosită pentru orice Preţ de Referinţă al
Mărfii, pentru determinarea informaţiilor de preţ
necesare pentru determinarea respectivului preţ
variabil.

5. Calculation Agent: Unless the Parties otherwise
specify in the Election Sheet or in the relevant
Individual Contract, the Seller shall be the Calculation
Agent.

5. Agentul de Calcul: Dacă Părţile nu prevăd altfel în
Condiţiile Specifice sau în Tranzacţia Individuală,
Agentul de Calcul va fi Vânzătorul.

§16
Guarantees and Credit Support

§ 16
Garanţii Reale şi Personale

To address each Party's risk relating to the
creditworthiness of the other Party, and to secure the
prompt fulfillment of all obligations resulting from this
General Agreement and Individual Contracts, the Parties
may agree, on or at any time after the Effective Date, or
at the time of the concluding of each Individual Contract,
upon the circumstances in which Credit Support
Documents may be required to be provided for the
benefit of a Party, including, the form of Credit Support
Documents, the amount of credit support, and the
identity of one or more acceptable Credit Support
Providers.

Pentru a micşora riscul unei Părţi privind solvabilitatea
celeilalte Părţi şi pentru a asigura îndeplinirea promptă a
tuturor obligaţiilor care rezultă din acest Contract-Cadru
sau din Tranzacţiile Individuale, Părţile pot conveni, la
sau după Data Efectivă, sau la încheierea fiecărei
Tranzacţii Individuale, asupra situaţiilor în care se pot
solicita Documente de Garanţie în beneficiul unei Părţi
precum şi asupra formei acestor Documente de Garanţie,
suma garanţiilor şi identitatea unuia sau mai multor Terţi
Garanţi acceptabili.

§17
Performance Assurance

§ 17
Garanţii de bună execuţie

1.
Right to Require Performance Assurance:
At any time and from time to time, when a Party (the
“Requesting Party”) believes in good faith that a
Material Adverse Change has occurred in respect of the

1.
Dreptul de a solicita garanţii de bună
execuţie: Oricând pe durata Contractului, când o Parte
(„Partea Solicitantă”) consideră că o Schimbare
Negativă Semnificativă s-a produs cu privire la cealaltă
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other Party, the Requesting Party shall be entitled to
require, by written notice, that the other Party provide to
it or increase in amount: (a) a Letter of Credit; (b) cash;
or (c) other security (including a bank or parent
guarantee), in a form and amount reasonably acceptable
to the Requesting Party (each a “Performance
Assurance”). Upon receipt of such written notice, the
other Party shall within three (3) Business Days provide
to the Requesting Party the Performance Assurance
required.

Parte, Partea Solicitantă este îndreptăţită să ceară, prin
înştiinţare scrisă, ca cealaltă Parte să constituie sau să
majoreze: (a) un Acreditiv, (b) un depozit în numerar; (c)
o altă formă de garantare (incluzând o scrisoare de
garanţie bancară sau o fidejusiune din partea societăţii
mamă), într-o formă şi valoare în mod rezonabil
acceptabile pentru Partea Solicitantă (fiecare fiind
denumita „Garanţie de Bună Execuţie”). Cealaltă
Parte va constitui Garanţia de Bună Execuţie în termen
de trei (3) Zile Lucrătoare de la data primirii notificarii
scrise din partea Părţii Solicitante.

2.
Material Adverse Change: A Material
Adverse Change shall have occurred if any one or more
of following events has occurred and is continuing
insofar as such event is specified as applying to a Party in
the Election Sheet:

2.
Schimbare Negativă Semnificativă: Se
consideră a se fi produs of Schimbare Negativă
Semnificativă în cazul în care intervine unul dintre
evenimentele de mai jos şi efectele acestuia continuă, atât
timp cât se precizează în Condiţiile Specifice faptul că un
astfel de eveniment se aplică unei Părţi:

(a) Credit Rating: If the Credit Rating of an Entity
listed in (i)-(iii), each such Entity being a
“Relevant Entity” of such Party, is withdrawn or
downgraded below the rating set out for such
Party in the Election Sheet:

(a) Rating
(evaluarea
solvabilităţii):
Dacă
Evaluarea Solvabilităţii (rating-ul) uneia dintre
Entităţile enumerate în alineatele (i)-(iii) de mai jos
(fiecare astfel de Entitate fiind denumită
generic„Entitate Relevantă” a unei Părţi), este
retrasă sau stabilită la un nivel mai jos decat cel
precizat în Condiţiile Specifice:

(i) the other Party (unless all of that other Party's
financial obligations under the Agreement are
fully guaranteed or assured under a Credit
Support Document); or

(i) cealaltă Parte (cu excepţia cazului în care
obligaţiile financiare ale acestei celeilalte Părţi
sunt garantate sau asiguarate pe deplin printrun Document de Garanţie); sau

(ii) the other Party's Credit Support Provider
(other than a bank); or

(ii) Terţul Garant pentru cealaltă Parte (altul decât
o banca); sau

(iii) any Entity who is a party to a control and/or
profit transfer agreement (BerherrschungsGewinnabführungsvertrag) within the meaning of
the German Stock Corporation Act
(Aktiengesetz; AktG) (a “Control and Profit
Transfer Agreement”) with the other Party
and such other Party is in relation to such
Entity, its subsidiary over which such Entity
has control (a “Controlling Party”); or

(iii) orice Entitate care este parte a unui acord de
transfer de control si/sau de profit (in
germana Berherrschungs- Gewinnabführungsvertrag)
în sensul Legii Germane a Societatilor pe
Actiuni (Aktiengesetz; AktG) (un „Acord de
Tranfer de Control sau Profit”) cu cealaltă
Parte şi cealaltă Parte este filiala Entitatii
respective, asupra căreia Entitatea deţine
controlul („Parte Supraordonată”); sau

(b) Credit Rating of a Credit Support Provider
that is a Bank: If the Credit Rating of a bank
serving as the other Party's Credit Support
Provider is withdrawn or downgraded below the
Credit Rating set out in the Election Sheet; or

(b) Rating-ul (Evaluarea Solvabilităţii) unui Terţ
Garant care este o bancă: Dacă Evaluarea
Solvabilităţii (rating-ul) unei bănci care este Terţ
Garant al celeilalte Părţi este clasificată sub nivelul
stabilit în Condiţiile Specifice; sau

(c) Financial Covenants: Insofar as a Relevant
Entity does not have a Credit Rating, if such
Relevant Entity does not fulfill any of the
following financial requirements as determined by

(c) Angajamente Financiare: În cazul în care o
Entitate Relevantă nu are o Evaluare a
Solvabilitatii (rating), dacă această Entitate
Relevantă nu îndeplineşte, conform situaţiilor sale
financiare cele mai recente, niciunul dintre
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reference to its most recent financial statement:

următorii indicatori financiari:

(i) EBIT to Interest: The ratio of EBIT to the
sum of all interest and any amounts in the
nature of interest charged to expense relating
to financial indebtedness for borrowed money
(which includes debts payable to Affiliates as
well as debt instruments to financial
institutions) for such Relevant Entity in any
fiscal year is greater than the ratio specified in
the Election Sheet;

(i) Raportul dintre EBIT şi dobânzile de
plata: Raportul dintre veniturile operaţionale
calculate inainte de deducerea dobânzilor şi a
impozitelor de plata (EBIT) şi suma
dobânzilor sau a sumelor de natura dobânzilor
înregistrate ca şi cheltuieli în legatură cu
datorii financiare pentru bani împrumutaţi
(care includ datoriile de plătit Părţilor Afiliate
cât şi datoriile către instituţiile financiare)
pentru Entitatea Relevantă într-un an fiscal
este mai mare decât raportul precizat în
Condiţiile Specifice;

(ii) Funds from Operations: The ratio of Funds
from Operations to Total Debt for such
Relevant Entity in any fiscal year is greater
than the ratio specified in the Election Sheet;
or

(ii) Veniturile Operaţionale: Raportul dintre
Veniturile Operaţionale şi Totalul Datoriilor
Entităţii Relevante într-un an fiscal este mai
mare decât raportul precizat în Condiţiile
Specifice; sau

(iii) Total Debt to Total Capitalisation: The
ratio of Total Debt to Total Capitalisation for
such Relevant Entity in any fiscal year is less
than the ratio specified in the Election Sheet;
or

(iii) Totalul Datoriilor faţa de Capitalizarea
Totală: Raportul dintre Totalul Datoriilor şi
Capitalizarea Totală a Entităţii Relevante întrun an fiscal este mai mic decât raportul
precizat în Condiţiile Specifice; sau

(d) Decline in Tangible Net Worth: If the Tangible
Net Worth of a Relevant Entity falls below the
amount specified in the Election Sheet; or

(d) Micşorarea Valorii Activelor Corporale Nete:
Dacă Valoarea Activelor Corporale Nete ale unei
Entităţi Relevante scade sub nivelul precizat în
Condiţiile Specifice; sau

(e) Expiry of Performance Assurance or Credit
Support Document: If any Performance
Assurance or any Credit Support Document
expires or terminates with respect to any
outstanding obligations of the other Party under
the Agreement, or, if a Performance Assurance or
Credit Support Document is due to expire or
terminate within the period of time, if any,
specified in the Election Sheet, or the failing or
ceasing of such Credit Support Document to be
in full force or effect for the purpose of the
Agreement (in each case other than in accordance
with the its terms or the terms of the Agreement)
before the satisfaction of all outstanding
obligations of such other Party under the
Agreement to which such Credit Support
Document relates, without the written consent of
the Requesting Party.

(e) Expirarea Garanţiei de Bună Execuţie sau a
Documentelor de Garanţie: Dacă orice
Garanţie de Bună Execuţie sau Documente de
Garanţie expiră sau încetează cu privire la orice
obligaţie neexecutată a celeilalte Părţi conform
Contractului, sau, dacă Garanţia de Bună Execuţie
sau Documentele de Garanţie urmează să expire
sau să înceteze în cadrul perioadei de timp, dacă
există, precizate în Condiţiile Specifice, sau dacă
Documentele de Garanţie nu mai sunt în vigoare
sau nu pot fi puse în executare pentru scopurile
Contractului (cu excepţia cazurilor în care aceasta
se prevede chiar în Contract) înainte de
îndeplinirea tuturor obligaţiilor contactuale ale
Părţii la care se referă Documentele de Garanţie
respective, fără acordul scris al Părţii Solicitante.

(f) Failure of Performance Assurance or Credit
Support Document: If any Credit Support
Provider or Performance Assurance provider of
the other Party disaffirms, disclaims, revokes,
repudiates or rejects in whole or in part, or

(f) Neîndeplinirea obligaţiilor în baza Garanţiei
de Bună Execuţie sau a Documentelor de
Garanţie: Dacă un Terţ Garant sau furnizorul
unei Garanţii de Bună Execuţie pentru
îndeplinirea obligaţiilor celeilalte Părţi anulează,
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challenges the validity of, any Credit Support
Document or Performance Assurance provided
by it or otherwise fails to comply with or perform
its obligations under or in respect of such Credit
Support Document or Performance Assurance
and such failure is continuing after any applicable
grace or cure period; or

revocă, repudiază sau respinge în totalitate sau
parţial, sau pune la îndoială validitatea unui
Document de Garanţie sau a unei Garanţii de
Bună Execuţie constituite sau emise de acesta sau
nu îşi indeplineşte obligaţiile dintr-un Document
de Garanţie sau dintr-o Garanţie de Bună
Execuţie şi aceasta neîndeplinire continuă şi după
perioada de gratie aplicabilă; sau

(g) Failure of Control and Profit Transfer
Agreement: If any Controlling Party of the other
Party disaffirms, disclaims, revokes, repudiates or
rejects in whole or in part, or challenges the
validity of, any Control and Profit Transfer
Agreement entered into by it or otherwise fails to
comply with or perform its obligations under such
Control and Profit Transfer Agreement; or

(g) Neîndeplinirea obligaţiilor în baza Acordului
de Transfer de Control şi Profit: Dacă o Parte
Supraordonată celeilalte Părţi anulează, revocă,
repudiază sau respinge în totalitate sau parţial sau
pune la îndoială validitatea unui Acord de
Transfer de Control şi Profit la care este parte sau
nu îşi indeplineşte obligaţiile dintr-un astfel de
Acord de Transfer de Control şi Profit; sau

(h) Impaired Ability to Perform: If in the
reasonable and good faith opinion of the
Requesting Party, the ability of the Relevant
Entity to perform its obligations under the
Agreement, any Credit Support Document or any
Control and Profit Transfer Agreement, as the
case may be, is materially impaired.

(h) Diminuarea capacităţii de a îndeplini
obligaţiile: Dacă după parerea rezonabilă şi de
bună credinţă a Părţii Solicitante, capacitatea
Entităţii Relevante de a-şi îndeplini obligaţiile din
Contract, din orice Document de Garanţie sau
orice Acord de Transfer de Control şi Profit, este
diminuată semnificativ.

(i) Amalgamation/Merger: If the other Party or
its Credit Support Provider undergoes a change of
control, consolidates or amalgamates with, or
merges with or into, or transfers all or
substantially all its assets to, or reorganises,
incorporates, reincorporates, or reconstitutes into
or as, another Entity, or another Entity transfers
all or substantially all its assets to, or reorganises,
incorporates, reincorporates, or reconstitutes into
or as, such other Party or its Credit Support
Provider and:

(i) Amalgamare/ Fuziune: Dacă cealaltă Parte sau
Terţul său Garant trece printr-o schimbare a
acţionariatului, consolidare sau amalgamare sau
fuziune sau transfer total sau parţial al bunurilor
sau reorganizare, incorporare, reincorporare sau
reconstituire într-o sau către o altă Entitate, sau o
altă Entitate îşi transferă toate sau aproape toate
bunurile, sau se reorganizează, incorporează,
reincorporează sau se reconstituie către o, sau
într-o, altă Parte sau în Terţul sau Garant şi:

(i) the creditworthiness of such Party, its Credit
Support Provider or the resulting, surviving,
transferee or successor Entity is materially
weaker than that of the other Party or such
Credit Support Provider, as the case may be,
immediately prior to such action;

(i) Solvabilitatea unei asemenea Părţi, a Terţului
său Garant sau a Entităţii rezultate, beneficiare
a transferului sau succesoare este semnificativ
mai scăzută faţă de cea pe care cealaltă Parte
sau Terţul său Garant, de la caz la caz, o avea
imediat anterior schimbării intervenite;

(ii) the resulting, surviving, transferee or successor
Entity fails to assume all the obligations of
that other Party or such Credit Support
Provider under the Agreement or any Credit
Support Document to which it or its
predecessor was a party by either operation of
law or pursuant to an agreement reasonably
satisfactory to the Requesting Party; or

(ii) Entitatea rezultată, beneficiară a transferului
sau succesoare nu preia toate obligaţiile
celeilalte Părţi sau Terţ Garant în baza
Contractului sau a Documentelor de Garanţie
la care ea sau predecesoarea sa a fost parte, fie
prin efectul legii, fie în baza unei convenţii în
condiţii în mod rezonabil aceptabile pentru
Partea Solicitantă; sau

(iii) the benefits of any Credit Support Document
cease or fail to extend (without the consent of

(iii) drepturile create în baza oricărui Document
de Garanţie încetează sau nu se transferă (fără
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the Requesting Party) to the performance by
such resulting, surviving, transferee or
successor Entity of its obligations under the
Agreement.

consimţământul Părţii Solicitante) pentru a
garanta îndeplinirea obligaţiilor din Contract
de către Entitatea rezultată, beneficiară a
transferului sau succesoare.

§18
Provision of Financial Statements and Tangible Net
Worth

§ 18
Transmiterea situaţiilor financiare şi informarea cu
privire la Valoarea Activelor Corporale Nete

1.
Provision of Financial Statements: Unless
otherwise specified in the Election Sheet, if requested by
a party, the other Party shall deliver

1.
Transmiterea situaţiilor financiare: Dacă
nu se prevede altfel în Condiţiile Specifice, dacă una
dintre Părţi solicită, cealaltă Parte va transmite

(a) within 120 days following the end of each fiscal
year, a copy of such other Party's, or for such
period the other Party's obligation are supported
by a Credit Support Provider or if it is a party to a
Control and Profit Transfer Agreement, its Credit
Support Provider's or its Controlling Party's, as
the case may be, annual report containing audited
consolidated financial statements for such fiscal
year, and

(a) in termen de 120 de zile de la sfârşitul fiecărui an
fiscal, o copie a raportului anual al Părţii
respective care să conţină situaţiile financiare
consolidate auditate pentru anul fiscal încheiat,
sau în cazul în care obligaţiile Părţii sunt garantate
de un Terţ Garant sau în cazul în care Partea a
încheiat un Acord de Transfer de Control şi
Profit, va transmite o copie a raportului anual,
care să conţină situaţiile financiare consolidate
auditate pentru anul fiscal încheiat, al Terţului
Garant sau al Părţii Supraordonate, şi

(b) within sixty (60) days after the end of each of its
first three fiscal quarters of each fiscal year, a copy
of its quarterly report containing unaudited
consolidated financial statements; and

(b) in termen de şaizeci (60) de zile de la sfârşitul
fiecăruia dintre primele trei trimestre ale unui an
fiscal, o copie a raportului trimestrial conţinând
situaţii financiare consolidate neauditate; şi

2.
Decline in Tangible Net Worth: If this §
18.2 is specified as applying in the Election Sheet, as soon
as it becomes aware of such decline, each Party shall
promptly notify the other Party of the occurrence of a
decline in its Tangible Net Worth or the Tangible Net
Worth of its Credit Support Provider or Controlling
Party, to a level below the amount specified in the
Election Sheet.

2.
Diminuarea Valorii Activelor Corporale
Nete:
Dacă în Condiţiile Specifice § 18.2 este
menţionată a fi aplicabilă, fiecare Parte va înştiinţa
cealaltă Parte cu promptitudine imediat ce ia cunoştinţă
de o diminuare a Valorii Activelor sale Corporale Nete
sau de o diminuare a Valorii Activelor Corporale Nete ale
Terţului Garant sau ale Părţii Supraordonate, la un nivel
sub cel precizat în Condiţiile Specifice.

3.
Accounting Principles: In all cases the
financial statements referred to in this § 18 shall be
prepared in accordance with generally accepted
accounting principles in the relevant jurisdiction.

3.
Principii Contabile: În toate cazurile, toate
situaţiile financiare la care s-a făcut referire în § 18 vor fi
întocmite în conformitate cu principiile de contabilitate
general acceptate în jurisdicţia relevantă.

§19
Assignment

§ 19
Cesiune

1.
Prohibition: Neither Party shall be entitled
to assign its rights and obligations under the Agreement
to a third party without the prior written consent of the
other Party. Such consent shall not be unreasonably
delayed, refused or withheld.

1.
Interdicţie: Nicio Parte nu va avea dreptul de
a-şi transfera drepturile şi obligaţiile din Contract unui
terţ fără consimţământul scris al celeilate Părţi. Acest
consimţământ nu va fi întârziat, refuzat sau reţinut în
mod nerezonabil.

2.
Assignment to Affiliates: If this § 19.2 is
specified as applying in the Election Sheet, each Party

2.
Transferul către Părţile Afiliate: Dacă în
Condiţiile Specifice aceasta § 19.2 se menţionează a fi
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shall be entitled to assign its rights and obligations under
the Agreement without the prior written consent of the
other Party to an Affiliate of an equivalent or greater
creditworthiness. Such Assignment shall only become
effective upon notice being received by the other Party
and; provided that any Credit Support Document issued
or agreed on behalf of the assigning Party has first been
reissued or amended to support the obligations of the
Affiliate for the benefit of the other Party.

aplicabilă, fiecare Parte va avea dreptul de a-şi transfera
drepturile şi obligaţiile din Contract fără acordul celeilalte
Părţi, unei Părţi Afiliate cu acelaşi nivel de solvabilitate
sau mai mare. Acest Transfer va produce efecte numai
după ce cealaltă Parte va primi o înştiinţare în acest sens
şi sub condiţia ca orice Document de Garanţie, emis sau
încheiat de Partea care face transferul să fi fost reemis sau
modificat pentru a garanta obligaţiile Părţii Afiliate în
beneficiul celeilalte Părţi.

§20
Confidentiality

§ 20
Confidenţialitate

1.
Confidentiality Obligation: Unless this § 20
is specified as not applying in the Election Sheet, and
subject to § 20.2 (Exclusions from Confidential
Information), neither Party shall disclose the terms of an
Individual Contract (“Confidential Information”) to a
third party.

1.
Obligaţia de Confidenţialitate: Dacă nu se
menţionează în Condiţiile Specifice că această § 20 nu se
aplică, şi, sub rezerva § 20.2 (Excepţii), nicio Parte nu va
dezvălui
termenii
unei
Tranzacţii
Individuale
(„Informaţii Confidenţiale”) unui terţ.

2.
Exclusions from Confidential Information:
Confidential Information shall not include information
which:

2.
Excepţii: Informaţiile Confidenţiale nu vor
include informaţii care:

(a) is disclosed with the other Party's prior written
consent;

(a) sunt dezvăluite cu acordul prealabil scris al
celeilalte Părţi;

(b) is disclosed by a Party to the Network Operator,
its directors, employees, Affiliates, agents,
professional advisers, bank or other financing
institution, rating agency or intended assignee;

(b) sunt dezvăluite de o Parte Operatorului de Reţea,
directorilor, angajaţilor, Părţilor Afiliate, agenţilor,
consultanţilor, băncii sau altor instituţii financiare,
agenţii sau potenţiali cesionari;

(c) is disclosed to comply with any applicable law,
regulation, or rule of any exchange, system
operator or regulatory body, or in connection with
any court or regulatory proceeding; provided that
each Party shall, to the extent practicable and
permissible under such law, regulation, or rule,
use reasonable efforts to prevent or limit the
disclosure and to give the other Party prompt
notice of it;

(c) sunt dezvăluite ca urmare a obligaţiei de a
respecta o lege aplicabilă, o reglementare sau o
regula a unei burse, ale unui operator de sistem
sau instituţie de reglementare, sau în legătură cu
orice procedură judiciară sau administrativă; cu
menţiunea că fiecare Parte va face eforturi
rezonabile pentru a preveni sau a limita
dezvăluirea şi pentru a înştiinţa cealaltă Parte în
legatură cu acest lucru, în măsura în care este
permis şi posibil conform respectivelor legi,
reglementări sau reguli;

(d) is in or lawfully comes into the public domain
other than by a breach of this § 20; or

(d) sunt sau devin în mod legal informaţii publice
altfel decât printr-o încălcare a acestei §20; sau

(e) is disclosed to price reporting agencies or for the
calculation of an index provided that such
disclosure shall not include the identity of the
other Party.

(e) sunt prezentate agenţiilor de raportarea a preţului
sau pentru calcularea unui indice, dacă această
prezentare nu va include identitatea celeilalte
Părţi.

3.
Expiration: A Party's obligation in respect
of an Individual Contract under this § 20 shall expire one
(1) year after the expiration of such Individual Contract.

3.
Expirare: Obligaţiile unei Părţi în baza acestei
§ 20 privind fiecare Tranzacţie Individuală vor expira la
împlinirea unui (1) an de la expirarea respectivei
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Tranzacţii Individuale.
§21
Representations and Warranties

§ 21
Declaraţii şi garanţii contractuale

If specified as applying to a Party in the Election Sheet,
that Party hereby represents and warrants to the other
Party upon entering into this General Agreement and
each time it enters into an Individual Contract as follows:

Dacă se menţionează în Condiţiile Specifice faptul ca se
aplică unei Părţi, acea Parte declară şi garantează celeilalte
Părţi la data semnarii acestui Contract-Cadru şi de fiecare
dată când intra într-o Tranzacţie Individuală după cum
urmează:

(a) it is an Entity duly organised, validly existing and
in good standing under the laws of its jurisdiction
of incorporation or organisation;

(a) că este o Entitate înfiinţată legal conform legilor
statului în care este înfiinţată, funcţionând în
conformitate cu prevederile legale

(b) the signing and the entering by it into of the
General Agreement, any Credit Support
Document to which it is a party and each
Individual Contract and the carrying out of the
transactions contemplated therein, shall not
violate any provision of its constitutional
documents;

(b) semnarea şi executarea obligaţiilor avute în vedere
de Contractul-Cadru, Documentele de Garanţie la
care este parte şi de fiecare Tranzacţie Individuală
nu încalcă nicio prevedere a documentelor sale
constitutive;

(c) it has the power and is authorised to execute,
deliver and perform its obligations under the
Agreement and any Credit Support Document to
which it is a party and has taken all necessary
action to authorise that execution, delivery,
performance and its entry into the Agreement and
its execution, delivery and the performance of
the Agreement and any
Credit Support
Document do not violate or conflict with any
other term or condition of any contract to which
it is a party or any constitutional document, rule,
law or regulation applicable to it;

(c) are capacitatea şi este autorizată să îşi asume şi să
îndeplinească obligaţiile contractate în baza
Contractului, a oricărui Document de Garanţie la
care este parte şi a luat toate măsurile să
autorizeze respectiva asumare şi îndeplinire a
obligaţiilor în baza Contractului, a oricărui
Document de Garanţie la care este parte şi
încheierea sau executarea obligaţiilor din Contract
sau din Documentele de Garanţie la care este
parte nu incalcă şi nu sunt în contradicţie cu nicio
clauză sau condiţie a unui alt contract la care este
parte sau ale oricărui alt document constitutiv,
lege, regulă sau reglementare aplicabilă;

(d) no Material Reason for termination as outlined in
§10.5 (Definition of Material Reason), with
respect to it has occurred and is continuing and
no such event or circumstance would occur as a
result of its entering into or performing its
obligations under the Agreement;

(d) nu a intervenit nicio Cauza de Reziliere astfel cum
acestea sunt definite în § 10.5 (Definiţia
Cauzelor de Reziliere), în ceea ce o priveşte, şi
niciun astfel de eveniment sau circumstanţă nu va
interveni ca rezultat al încheierii, sau îndeplinirii
obligaţiilor în baza, Contractului;

(e) it has all governmental and regulatory
authorisations, approvals and consents necessary
for it to legally perform its obligations under the
Agreement and any Credit Support Document to
which it is party;

(e) are toate autorizaţiile, aprobările şi permisele din
partea oricaror autoritati guvernamentale şi de
reglementare
necesare
pentru
ca
să-şi
îndeplinească legal obligaţiile din Contract sau
dintr-un Document de Garanţie la care este parte;

(f) it has negotiated, entered into and executed the
Agreement and any Credit Support Document to
which it is a party as principal (and not as agent or
in any other capacity, fiduciary or otherwise);

(f) a negociat, a semnat şi va executa Contractul şi
Documentele de Garanţie în nume propriu (şi nu
ca mandatar, agent sau în orice altă calitate);
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(g) it regularly enters into agreements for the trading
of electricity as contemplated by the Agreement,
and does so on a professional basis in connection
with its principal line of business, and may be
reasonably characterised as a professional market
party;

(g) încheie în mod regulat contracte cu privire la
comercializarea de energie elctrică de tipul celor
avute în vedere de Contract, cu titlu profesional,
pentru a-şi aduce la îndeplinire principalul obiect
de activitate şi de aceea poate fi caracterizată în
mod rezonabil ca fiind un partener contractual
exeperimentat;

(h) it is acting for its own account (and not as advisor,
agent, broker or in any other capacity, fiduciary or
otherwise), has made its own independent
decision to enter into this General Agreement and
each Individual Contract and as to whether this
General Agreement and each such Individual
Contract is appropriate or proper for it based
upon its own judgement, is not relying upon the
advice or recommendations of the other Party in
so doing, and is capable of assessing the merits of,
and understands and accepts, the terms,
conditions and risks of the Agreement;

(h) actionează în nume propriu (şi nu ca agent,
consilier, broker sau în orice altă calitate similara),
a luat o decizie independentă de a semna
Contractul-Cadru şi fiecare Tranzacţie Individuală
şi decizia că acest Contract-Cadru şi fiecare
Tranzacţie Individuală corespund scopului său a
fost luată pe cont propriu, fără să se bazeze pe
sfatul sau recomandările celeilalte Părţi, şi este
capabilă să evalueze termenii acestora şi înţelege şi
acceptă, clauzele, condiţiile şi riscurile
Contractului;

(i) the other Party is not acting as its fiduciary or
adviser;

(i) cealaltă Parte nu actionează ca mandatar sau
consultant al său;

(j) it is not relying upon any representation made by
the other Party other than those expressly set
forth in the Agreement or any Credit Support
Document to which it is a party;

(j) nu se bazează pe declaraţii ale celeilalte Părţi,
altele decât cele cuprinse în mod expres în
Contract sau în Documentele de Garanţie la care
este Parte;

(k) it is a supplier (“Versorger”) within the meaning of
the German Electricity Tax Act (Stromsteuergesetz
(“StromStG”)) of March 24, 1999 and does not
accept
electricity
as
an
end
user
(“Letztverbraucher”). (In this case, if it has its
registered office within Germany, and upon the
other Party's request, it shall forward evidence of
its permission according to § 4 of StromStG);

(k) este un furnizor în sensul Actului German de
Impozitare a Energiei Electrice (Stromsteuergesetz
(“StromStG”)) din 24 martie 1999 şi nu primeşte
energie electrică ca şi consumator final
(“Letztverbraucher”). (În acest caz, dacă are sediul în
Germania, şi la cererea celeilalte Părţi, va prezenta
permisul StromStG în conformitate cu § 4);

(l) with respect to a Party that is a governmental
Entity or public power system, such governmental
Entity or public power system represents and
warrants to the other Party as follows: (i) all acts
necessary for the valid execution, delivery and
performance of the Agreement, including without
limitation, competitive bidding, public notice,
election, referendum, prior appropriation or other
required procedures have or shall be taken and
performed; (ii) entry into and performance of the
Agreement by a governmental Entity or public
power system are for a proper public purpose
within the meaning of relevant constitutional or
other governing documents and applicable law;
and (iii) the term of the Agreement does not
extend beyond any applicable limitation imposed
by any relevant constitutional or other governing
documents and applicable law; and

(l) în ceea ce priveşte Partea care este o Entitate
guvenamentală sau un sistem energetic public,
această Entitate guvernamentală sau acest sistem
energetic public declară şi garantează celeilalte
Părţi după cum urmează: (i) toate actele necesare
pentru semnarea şi îndeplinirea valabilă a
Contractului, incluzând, fără limitare, procedura
de achiziţie publică, notificare publică, alegeri,
referendum, alocare anterioară şi alte proceduri
necesare au fost sau vor fi efectuate; (ii) încheierea
şi îndeplinirea Contractului de către o Entitate
guvernamentală sau un sistem energetic public
sunt făcute în scop public conform documentelor
constitutive şi legilor aplicabile; şi (iii) durata
Contractului nu depaşeşte nicio limitare impusă
de documentele constitutive, reglementarile şi
legile aplicabile; şi
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(m) with respect to a Party, it is not insolvent, and
there are no pending or threatened legal or
administrative proceedings to which it is a party
which to the best of its knowledge would
materially adversely affect its ability to perform
any Individual Contract under the Agreement or
any Credit Support Document to which it is party,
such that it could become insolvent.

(m) cu privire la o Parte, nu este insolventă, şi nu
există proceduri administrative sau judiciare în
curs sau potenţiale care, după cunoştinţele sale, ar
putea afecta semnificativ capacitatea sa de a-şi
îndeplini obligaţiile dintr-o Tranzacţie Individuală,
din Contract sau dintr-un Document de Garanţie
la care este parte, în aşa fel încât să devină
insolventă.

§22
Governing Law and Arbitration

§ 22
Legea aplicabilă şi arbitraj

1.
Governing Law: Unless otherwise specified
in the Election Sheet, this Agreement shall be construed
and governed by the substantive law of the Federal
Republic of Germany, excluding any application of the
“United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods of April 11, 1980.”

1.
Legea aplicabilă: Dacă nu se menţionează
altfel în Condiţiile Specifice, acest Contract se va
interpreta şi va fi guvernat de legea Republicii Federale
Germania,
excluzându-se
aplicarea
„Convenţiei
Naţiunilor Unite privind Contractele pentru Vânzarea
Internaţională de Bunuri din 11 aprilie 1980.”

2.
Arbitration: Unless otherwise specified in the
Election Sheet, any disputes which arise in connection
with the Agreement shall be referred for resolution to the
German Institution of Arbitration (DIS) and decided
according to its rules, ousting the jurisdiction of the
ordinary courts. The number of arbitrators shall be three.
The arbitration shall be conducted in the language
specified in the Election Sheet.

2.
Arbitrajul: Dacă nu se menţionează altfel în
Condiţiile Specifice, orice dispută care apare în legătură
cu acest Contract va fi rezolvată de Institutul de Arbitraj
German (DIS) în conformitate cu regulile sale, excluzând
jurisdicţia instanţelor de drept comun. Numărul arbitrilor
va fi de trei. Limba folosită în procedurile arbitrale va fi
cea menţionată în Condiţiile Specifice.

§23
Miscellaneous

§ 23
Diverse

1.
Recording Telephone Conversations: Each
Party is entitled to record telephone conversations held in
connection with the Agreement and to use the same as
evidence. Each Party waives any further notice of such
recording and acknowledges that it has obtained all
necessary consents of its officers and employees to such
recording.

1.
Înregistrarea Convorbirilor Telefonice:
Fiecare Parte are dreptul să înregistreze discuţiile
telefonice cu privire la Contract şi să le folosească ca
probe. Fiecare Parte renunţă în mod expres la notificarea
prealabilă privind înregistrarea şi confirmă că a obţinut
toate aprobările necesare din partea funcţionarilor şi
angajaţilor săi cu privire la înregistrare.

2.
Notices and Communications: Except as
otherwise provided herein or agreed with respect to an
Individual Contract, all notices, declarations or invoices
sent by one Party to the other shall be in writing and shall
be delivered by letter (overnight mail or courier, postage
prepaid) or facsimile as provided in the Election Sheet.
Each Party may change its notice information by written
notice to the other. Written notices, declarations and
invoices shall be deemed received and effective:

2.
Înştiinţări şi Comunicări intre Părţi: Cu
excepţia cazurilor când se prevede altfel în prezentul, sau
se agrează altfel printr-o Tranzacţie Individuală, toate
înştiinţările, notificările şi facturile trimise de o Parte către
cealaltă se vor face în scris şi se vor trimite prin poştă
(poştă rapidă sau curier, cu taxele poştale plătite) sau prin
fax după cum se menţioneză în Condiţiile Specifice.
Fiecare Parte îşi poate schimba detaliile indicate pentru
transmiterea comunicărilor, prin notificare scrisă către
cealaltă Parte. Înştiinţările scrise, declaraţiile şi facturile
vor fi considerate primite:

(a) if delivered by hand, on the Business Day
delivered or on the first Business Day after the
date of delivery if delivered on a day other than a

(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
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Business Day;

este o zi alta decât una lucrătoare;

(b) if sent by first class post, on the 2nd Business Day
after the date of posting, or if sent from one
country to another, on the 5th Business Day after
the day of posting; or

(b) dacă sunt trimise prin poşta rapidă, a doua Zi
Lucrătoare de la data trimiterii, sau dacă se trimite
dintr-o ţară în alta, în a cincea Zi Lucrătoare de la
trimitere; sau

(c) if sent by facsimile transmission and a valid
transmission report confirming good receipt is
generated, on the day of transmission if
transmitted before 17.00 hours (recipient's time)
on a Business Day or otherwise at 09.00 hours
(recipient's time) on the first Business Day after
transmission.

(c) dacă sunt trimise prin fax şi există un raport ce
confirmă transmisia şi primirea, în ziua
transmiterii dacă acest lucru s-a întâmplat înainte
de ora 17:00 (ora celui care recepţionează) într-o
Zi Lucrătoare, iar daca nu, la ora 9:00 (ora celui
care recepţionează) a doua Zi Lucrătoare după
transmitere.

3.
Amendments:
Except as provided in § 3
(Concluding and Confirming Individual Contracts)
with respect to Confirmations, any amendments or
additions to this General Agreement shall be made only
in writing signed by both Parties.

3.
Modificări: Cu excepţia prevederilor din § 3
(Incheierea şi Confirmarea Contractelor Individuale)
referitoare la Confirmări, orice modificări sau completări
ale acestui Contract-Cadru se vor face doar în scris şi sub
semnătura ambelor Părţi.

4.
Partial Invalidity: If, at any time, any
provision of this General Agreement or an Individual
Contract is or becomes illegal, invalid or unenforceable,
in any respect, under the law of any relevant jurisdiction,
neither the legality, validity nor enforceability of the
remaining provisions of this General Agreement or of
any Individual Contract, shall be in any way affected or
impaired thereby. The Parties undertake to replace any
illegal, invalid or unenforceable provision with a legal,
valid and enforceable provision which comes as close as
possible to the invalid provision as regards its economic
intent.

4.
Nulitate Parţială: Dacă în orice moment, o
prevedere a Contractului-Cadru sau a unei Tranzacţii
Individuale este sau devine ilegală, invalidă sau nu poate
fi pusă în executare, în conformitate cu legea aplicabilă în
orice jurisdicţie, legalitatea, validitatea sau posibilitatea de
a pune în executare celelate prevederi ale ContractuluiCadru sau a Tranzacţiilor Individuale nu vor fi afectate.
Părţile se angajeaza să înlocuiască orice prevedere ilegală,
invalidă sau care nu poate fi pusă în executare cu o
prevedere legală, validă şi care poate fi pusă în executare
care va fi cât mai apropiată din punct de vedere
economic de prevederea invalidă.

5.
Third Party Rights: The Parties do not
intend that any third party shall have any rights under or
be able to enforce the Agreement and the Parties exclude
to the extent permitted under applicable law any such
third party rights that might otherwise be implied.

5.
Drepturi
ale
Terţilor:
Părţile
nu
intenţionează să creeze drepturi în favoarea niciunui terţ
în baza Contractului, şi astfel Părţile exclud în mod
expres, în masura în care este permis sub incidenţa legii
aplicabile, drepturile unui terţ ce ar putea fi create în mod
implicit.

6.
Language: This General Agreement is
entered into in English and Romanian versions. In case
of conflict of interpretation, the English version shall
prevail.

6. Limba: Acest Contract-Cadru se încheie în limbile
engleză şi română. In caz de conflict de interpretare,
varianta în limba engleză va prevala.
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Executed by the duly authorised representative of each
Party effective as of the Effective Date.

Semnat de reprezentantul autorizat al fiecărei Părţi cu
efect de la Data Efectivă.

[Name of Party]

[Name of Party]

[Denumirea Părţii]

[Denumirea Părţii]

[Name of Signatory/ies]

[Name of Signatory/ies]

[Numele semnatarului/lor]

[Numele semnatarului/lor]

[Title of Signatory/ies]

[Title of Signatory/ies]

[Funcţia semnatarului/lor]

[Funcţia semnatarului/lor]
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Annexes:
Annex 1:
Annexes 2ad:

Anexe:
Anexa 1
Anexele 2a - 2d

Definitions
Confirmation Forms for Fixed Price, Floating
Price, Put Options and Call Options

EFET
European Federation of Energy Traders
Annex 1
to the
General Agreement
Defined Terms

Definiţii
Forma Confirmărilor pentru Preţ
Fix, Preţ Variabil, Opţiuni de
Vânzare şi Opţiuni de Cumpărare

EFET
European Federation of Energy Traders
Anexa 1
la
Contractul-Cadru
Definiţii

Terms used in the General Agreement shall have the
following meanings:

Termenii utilizaţi în
următoarele întelesuri:

Contractul-Cadru

vor

avea

“Accepting Party” has the meaning specified in § 8.1
(Failure to Deliver);

“Partea care Primeşte” are înţelesul specificat în § 8.1
(Neîndeplinirea Obligaţiilor de Livrare);

“Affiliate” means with respect to a Party, any Entity
Controlled, directly or indirectly, by that Party, any Entity
that Controls, directly or indirectly that Party or any
Entity directly or indirectly under the common Control
of a Party;

“Parte Afiliată” înseamnă, cu privire la o Parte, o
Entitate Controlată, direct sau indirect de către acea
Parte, o Entitate care Controlează, direct sau indirect,
acea Parte sau o Entitate aflată sub Control comun,
direct sau indirect, cu acea Parte;

“Agreement” has the meaning specified in § 1.1
(Subject of Agreement);

“Contract” are înţelesul specificat în § 1.1 (Obiectul
Contractului)

“Alternate Commodity Reference Price” has the
meaning, if any, specified in each Individual Contract
containing a Floating Price;

“Preţ de Referinţa Alternativ” are înţelesul (dacă i s-a
alocat unul) specificat în fiecare Tranzacţie Individuală
care conţine un Preţ Variabil;

“Alternative Settlement Price” has the meaning
specified in § 15.2 (Market Disruption);

“Preţ Alternativ” are înţelesul specificat în § 15.2
(Întreruperea Pieţei);

“American Style Option” means a style of Option
which may be Exercised during an Exercise Period that
consists of more than one day;

“Opţiune de tip American” înseamnă un tip de
Opţiune care poate fi Exercitată pe durata unei Perioade
de Exercitare care constă în mai mult de o zi;

“Automatic Termination” has the meaning specified in
§ 10.4 (Automatic Termination);

“Reziliere Automată” are înţelesul specificat în § 10.4
(Reziliere Automată);

“Business Day” means a day (other than Saturday or
Sunday) on which commercial banks are open for general
business at the places where each Party has its registered
office;

“Zi Lucrătoare” înseamnă o zi (alta decât sâmbăta sau
duminica) în care băncile comerciale sunt deschise
publicului în localitaţile în care fiecare Parte îşi are sediul;

“Buyer” has the meaning specified in the Individual

“Cumpărător” are înţelesul specificat în fiecare
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Contract;

Tranzacţie Individuală;

“Calculation Agent” has the meaning specified in § 15.5
(Calculation Agent);

“Agent de Calcul” are înţelesul specificat în § 15.5
(Agentul de Calcul);

“Calculation Date” has the meaning specified in a
Floating Price Individual Contract;

“Data de Calcul” are înţelesul specificat într-o
Tranzacţie Individuală cu Preţ Variabil;

“Calculation Method” has the meaning specified in a
Floating Price Individual Contract;

“Metoda de Calcul” are înţelesul specificat într-o
Tranzacţie Individuală cu Preţ Variabil ;

“Call Option” has the meaning specified in § 5.1
(Delivery and Acceptance Pursuant to an Option);

“Opţiune de Cumpărare” are înţelesul specificat în §
5.1 (Livrare şi Primire în baza unei Opţiuni);

“Central European Time” or “CET” means Central
European Time and shall include Central European
Winter Time and Central European Summer Time as
applicable;

“Ora Europei Centrale” sau “CET” înseamnă Ora
Europei Centrale şi include Ora de Iarnă a Europei
Centrale şi Ora de Vară a Europei Centrale, dupa caz;

“Commodity Reference Price” has the general
meaning specified in § 15.4, and with respect to a
Floating Price Individual Contract, as specified in that
Floating Price Individual Contract;

“Preţul de Referinta al Mărfii” are înţelesul general
specificat în § 15.4, iar în legatură cu o Tranzacţie
Individuală cu Preţ Variabil, dupa cum se specifică în
acea Tranzacţie Individuală cu Preţ Variabil;

“Confidential Information” has the meaning specified
in § 20.1 (Confidentiality);

“Informaţie Confidenţială” are înţelesul specificat în §
20.1 (Confidenţialitate);

“Confirmation” has the meaning specified in § 3.2
(Confirmations);

“Confirmare”
(Confirmări);

“Contract Capacity” means, in respect of an Individual
Contract, the capacity agreed between the Parties,
expressed in MW;

“Capacitatea Contractată” înseamnă, cu privire la o
Tranzacţie Individuală, capacitatea agreată intre Părţi,
exprimată în MW;

“Contract Price” means, in respect of an Individual
Contract, the price agreed between the Parties;

“Preţul Contractat” înseamnă, cu privire la o Tranzacţie
Individuală, preţul agreat între Părţi;

“Contract Quantity” means, in respect of an Individual
Contract, the quantity agreed between the Parties,
expressed in MWh;

“Cantitatea Contractată” înseamnă, cu privire la o
Tranzacţie Individuală, cantitatea agreată între Părţi
exprimată în MWh;

“Control” means ownership of more than fifty per cent
(50%) of the voting power of a Party or Entity and
“Controlled” or “Controlling” shall be construed
accordingly;

“Control” înseamnă deţinerea a mai mult de 50% din
drepturile de vot ale unei Părţi sau Entitati, iar
“Controlat” şi “Supraordonată” vor fi interpretate în
mod corespunzător;

“Control and Profit Transfer Agreement” has the
meaning specified in § 17.2(a)(iii) (Credit Rating);

“Acord de Transfer al Profitului şi Controlului” are
înţelesul specificat în § 17.2(a)(iii) (Evaluarea
Solvabilităţii (Rating));

“Controlling Party” has the meaning specified in §
17.2(a)(iii) (Credit Rating);

“Parte Supraordonată” are înţelesul specificat în
§ 17.2(a)(iii) (Evaluarea Solvabilităţii (Rating));

are

înţelesul

specificat

în

§

3.2

43
Versiunea 2.1(a)

Copyright © 2007 European Federation of Energy Traders

“Costs” has the meaning specified in § 11.2(a)
(Settlement Amount);

“Costuri” are înţelesul specificat în § 11.2(a) (Suma
Compensatorie);

“Credit Rating” means in respect of an Entity any of
the following: (i) the long-term unsecured,
unsubordinated (unsupported by third party credit
enhancement) public debt rating; (ii) the debt issuer's
credit rating; or (iii) the corporate credit rating given to
that entity, in each of cases (i) to (iii) by Standard &
Poor's Rating Group (a division of McGraw-Hill Inc.) or
Moody's Investor Services Inc.;

“Evaluarea Solvabilităţii” (Rating-ul) înseamnă, cu
privire la o Entitate, oricare dintre următoarele: (i) ratingul pentru datoriile publice pe termen lung, negarantate,
nesubordonate şi care nu beneficiază de garanţii din
partea terţilor, (ii) rating-ul emitentului instrumentelor de
îndatorare sau (iii) rating-ul de credit al companiei
acordat entităţii respective, în fiecare din cazurile de la (i)
la (iii) de către Standard & Poor's Rating Group (o
companie a McGraw-Hill Inc.) sau de Moody's Investor
Services Inc.;

“Credit Support Documents” has the meaning
specified with respect to a Party specified in the Election
Sheet, which may include, without limitation, a parent
guarantee, bank guarantee, letter of awareness, letter of
credit or any credit support agreement;

“Documente de Garanţie” are înţelesul specificat cu
privire la o Parte specificată în Condiţiile Specifice, şi
poate include, fără limitare, o garanţie a companieimamă, o garanţie bancară, o scrisoare de comfort,
acreditiv sau orice acord de garantare;

“Credit Support Provider” has the meaning specified
with respect to a Party specified in the Election Sheet;

“Terţ Garant” are înţelesul specificat cu privire la o
Parte specificată în Condiţiile Specifice;

“Damages” has the meaning specified in § 12.2
(Exclusion of Liability);

“Prejudicii” are înţelesul
(Excluderea Răspunderii);

“Dealers” has the meaning specified in § 15.3(c) (Dealer
Fall Back);

“Dealeri” are înţelesul specificat în §15.3(c)
(Determinarea Preţului Alternativ de către terţi);

“Defaulting Party” has the meaning specified in § 9.1
(Suspension of Delivery);

“Partea în culpă” are înţelesul specificat în § 9.1
(Suspendarea Livrarii);

“Delivering Party” has the meaning specified in § 8.1
(Failure to deliver);

“Partea care Livrează” are înţelesul specificat în § 8.1
(Neîndeplinirea obligaţiei de livrare);

“Delivery Point” means, in respect of an Individual
Contract, the delivery point agreed between the Parties;

“Punct de Livrare” înseamnă, cu privire la o Tranzacţie
Individuală, punctul de livrare agreat între Parti;

“Delivery Schedule” means, in respect of an Individual
Contract, the delivery schedule agreed between the
Parties;

“Grafic de Livrare” înseamnă, cu privire la o Tranzacţie
Individuală, graficul de livrare agreat între Parti;

“Due Date” has the meaning specified in § 13.2
(Payment);

“Data Scadenţei” are înţelesul specificat în § 13.2
(Plata);

“Early Termination” has the meaning specified in §
10.3 (a) (Termination for Material Reason);

“Reziliere” are înţelesul specificat în § 10.3(a)
(Rezilierea ca urmare a apariţiei unei Cauze de
Reziliere);

“Early Termination Date” has the meaning specified in
§ 10.3 (b) (Termination for Material Reason);

“Data de Reziliere” are înţelesul specificat în § 10.3 (b)
(Rezilierea ca urmare a apariţiei unei Cauze de
Reziliere);

“EBIT” means earnings before interest and taxes which,
shall be in respect of the relevant fiscal year, the net

“EBIT” înseamnă venituri înainte de plata dobânzilor şi
impozitelor, care va fi, cu privire la un an financiar,

specificat

în

§

12.2
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revenue of the Relevant Entity before deducting
corporate taxes (or any other tax on income or gains in
the relevant jurisdiction of the Relevant Entity); plus the
sum of all interest and any amounts in the nature of
interest charged to expense relating to financial
indebtedness for borrowed money (which amounts
include debts payable to Affiliates as well as debt
instruments to financial institutions) of the Relevant
Entity;

venitul net al Entitatii Relevante înainte de scăderea
impozitului pe profit (sau oricărei altei taxe pe venituri
sau câştiguri aplicabile în jurisdicţia aplicabilă Entitătii
Relevante); plus suma tuturor dobânzilor şi altor sume de
natura dobânzilor înregistrate ca şi cheltuieli în legatură
cu datorii financiare pentru bani împrumutaţi (care
includ datoriile de plătit Părţilor Afiliate cât şi datoriile
către instituţiile financiare) pentru Entitatea Relevantă;

“EU” means the European Community as it exists from
time to time;

“UE” înseamnă Comunitatea Europeană, aşa cum există
ea la un moment dat;

“Effective Date” has the meaning set out on the first
page of this General Agreement;

“Data Efectivă” înseamnă data trecută pe prima pagina
a acestui Contract-Cadru;

“Election Sheet” has the meaning specified in § 1.1
(Subject of Agreement);

“Condiţii Specifice” are înţelesul specificat în § 1.1
(Obiectul Contractului);

“Entity” means an individual, government or state or
division thereof, government or state agency,
corporation, partnership or such other entity as the
context may require;

“Entitate” înseamnă o persoanv fizică, guvern, stat sau
unitate a acestora, agenţie guvernamentală sau de stat,
companie, parteneriat sau orice astfel de entitate după
cum cere contextul;

“European Style Option” means a style of Option
which may be Exercised only on the day of the Exercise
Deadline;

“Opţiune de tip European” înseamnă un tip de
Opţiune ce poate fi Exercitată numai la data Termenului
Limită;

“Exercise” means the exercise of an Option pursuant to
§ 5.3 (Exercise of Option and Deadline) and
“Exercises“ and “Exercised” shall be construed
accordingly;

“Exercitare” înseamnă exercitarea unei Opţiuni
conform § 5.3 (Exercitarea Opţiunii şi Termenul
Limită), iar “a Exercita” şi “Exercitata” vor fi
interpretaţi în mod corespunzător;

“Exercise Deadline” means the day and time by which
Exercise must be given under § 5.3 (Exercise of Option
and Deadline);

“Termenul Limită” înseamnă ziua şi ora până la care se
va face Exercitarea conform § 5.3 (Exercitarea
Opţiunii şi Termenul Limită);

“Exercise Period” means: (i) in respect of a European
Style Option, the day of the Exercise Deadline; and (ii) in
respect of any other Option including an American Style
Option, each of the periods specified in the Individual
Contract;

“Perioada de Exercitare” înseamnă: (i) cu privire la o
Opţiune de tip European, ziua în care cade Termenul
Limită, iar (ii) cu privire la orice alta Opţiune, inclusiv o
Opţiune de tip American, fiecare din perioadele
specificate în Tranzacţia Individuală;

“Expiration Date” has the meaning specified in § 10.2
(Expiration Date and 30-Day Termination Notice) of
the Election Sheet;

“Data Încetării” are înţelesul specificat în § 10.2 (Data

Încetării şi încetarea cu notificare prealabilă de 30
de zile) din Condiţiile Specifice;

“Fallback Mechanism” has the meaning specified in
§ 15.3 (Fall Back Mechanism);

“Procedura Alternativă de Calcul” are înţelesul
specificat în § 15.3 (Procedura Alternativă de Calcul);

“Floating Price” has the meaning specified in § 15.1
(Settlement Price Calculation);

“Preţ Variabil” are înţelesul specificat în § 15.1
(Calculul Preţului de Plătit);

“Force Majeure” has the meaning specified in § 7.1

“Caz de Forţă Majoră” are înţelesul specificat în § 7.1
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(Definition of Force Majeure);

(Definiţia Cazului de Forţă Majoră);

“Funds from Operations” means the amount of cash
generated or employed by the Relevant Entity in its
operating activities;

“Venituri Operaţionale” înseamnă suma încasărilor
generate sau folosite de Entitatea Relevanta din
operaţiunile sale;

“Gains” has the meaning specified in § 11.2(b)
(Settlement Amount);

“Câştiguri” are înţelesul specificat în § 11.2(b) (Suma
Compensatorie);

“General Agreement” means this General Agreement
Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity;

“Contract-Cadru” înseamnă acest Contract-Cadru
privind livrarea şi acceptarea de energie electrică;

“Holder” has the meaning specified in § 5.1 (Delivery
and Acceptance Pursuant to an Option);

“Acceptant” are înţelesul specificat în § 5.1 (Livrarea şi
acceptarea în baza unei Opţiuni);

“Interest Rate” has the meaning specified in § 13.5
(Default Interest);

“Rata Dobânzii” are înţelesul specificat în § 13.5
(Dobânda pentru întârziere);

“Individual Contract” has the meaning specified in
§ 1.1 (Subject of Agreement);

“Tranzacţie Individuală” are înţelesul specificat în §
1.1 (Obiectul Contractului);

“Letter of Credit” means an irrevocable standby letter of
credit payable on demand in a form and substance
satisfactory to the Requesting Party and issued by a
financial institution whose Credit Rating is at least the
rating specified in the Election Sheet as provided in §
17.2 (b) (Credit Rating of a Credit Support Provider
that is a Bank);

“Acreditiv” înseamnă un acreditiv irevocabil platibil la
cerere în formă şi substanţă satisfăcătoare pentru Partea
Solicitantă, emis de o instituţie financiară a cărei Evaluare
a Solvabilitatii (rating) este cel putin egală cu cea
specificată în Condiţiile Specifice după cum se prevede în
§ 17.2(b) (Evaluarea Solvabilităţii unui Terţ Garant
care este o bancă);

“Losses” has the meaning specified in § 11.2(c)
(Settlement Amount);

“Pierderi” are înţelesul specificat în § 11.2(c) (Suma
Compensatorie);

“Market Disruption Event” has the meaning specified
in § 15.4 (Definition of Market Disruption Event);

“Caz de Întrerupere a Pieţei” are înţelesul specificat în
§ 15.4 (Definiţia Cazului de Întrerupere a Pieţei);

“Material Adverse Change” has the meaning specified
in § 17.2 (Material Adverse Change);

“Schimbare Negativă Seminificativa” are înţelesul
specificat în § 17.2 (Schimbare Negativă
Semnificativă);

“Material Reason” has the meaning specified in § 10.5
(Definition of Material Reason);

“Cauza de Reziliere” are înţelesul specificat în § 10.5
(Definiţia Cauzelor de Reziliere);

“Negotiation Period” has the meaning specified in §
14.8 (Termination for New Tax)

“Perioada de Negociere” are înţelesul specificat în §
14.8 (Reziliere pentru Noi Taxe)

“Network Operator” means collectively the relevant
transmission providers and network, grid or system
operators;

“Operator de Reţea” înseamnă în mod generic
furnizorul serviciilor de transport şi operatorii de reţea
sau sistem;

“New Tax” means, in respect of any Individual
Contract, any Tax enacted and effective after the date on
which the Individual Contract is entered into, or that
portion of an existing Tax which constitutes an effective

“Nouă Taxă” înseamnă, în ceea ce priveşte o Tranzacţie
Individuală, orice Taxă adoptată sau intrată în vigoare
după data încheierii Tranzacţiei Individuale, sau acea
parte a unei Taxe existente care reprezintă o majorare
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increase (taking effect after the date on which the
Individual Contract is entered into) in applicable rates, or
extension of any existing Tax to the extent that it is levied
on a new or different class of persons as a result of any
law, order, rule, regulation, decree or concession, or the
interpretation thereof by the relevant taxing authority,
enacted and effective after the date on which the
Individual Contract is entered into;

efectivă (şi care intră în vigoare după data încheierii
Tranzacţiei Individuale), în ratele applicable, sau
extinderea domeniului de aplicare a oricărei Taxe
existente în măsura în care o asemenea Taxă este aplicată
unei persoane sau categorii de persoane noi, urmare a
oricărei legi, ordin, reguli, regulament, decret, sau a
interpretării acestora de către autoritatea fiscal relevantă,
adoptată şi intrată în vigoare după data încheierii
Tranzacţiei Individuale;

“Non-Defaulting Party” has the meaning specified in
§ 9 (Suspension of Delivery);

“Partea care nu este în culpă” are înţelesul specificat
în § 9 (Suspendarea Livrarii);

“Non-Taxed Party” has the meaning specified in § 14.8
(Termination for New Tax);

“Parte Ne-Impozitată” are înţelesul specificat în § 14.8
(Reziliere pentru Noi Taxe);

“Option” has the meaning specified in § 5.1 (Delivery
and Acceptance Pursuant to an Option);

“Opţiune” are înţelesul specificat în § 5.1 (Livrarea şi
Acceptarea în baza unei Opţiuni);

“Ordinary Termination” has the meaning specified in
§ 10.2 (Expiration Date and 30 Day Termination
Notice);

“Încetare” are înţelesul specificat în § 10.2 (Data

Încetării şi încetarea cu notificare prealabilă de 30
de zile);

“Other Tax” means any energy Tax or excise duty but
not including Taxes targeted at end-users;

“Alte Taxe” înseamnă orice Taxe aferente energiei
electrice sau accize, dar fără a include Taxele aplicabile
consumatorilor finali,

“Party A” means the Party identified as such in the
Election Sheet;

“Partea A” înseamnă Partea identificată ca atare în
Condiţiile Specifice;

“Party B” means the Party identified as such in the
Election Sheet;

“Partea B” înseamnă Partea identificată ca atare în
Condiţiile Specifice;

“Paying Party” has the meaning specified in § 14.9(a)
(Payments Free and Clear);

“Partea Plătitoare” are înţelesul specificat în § 14.9(a)
(Plăţi fără deducere);

“Performance Assurance” has the meaning specified in
§ 17.1 (Performance Assurance);

“Garanţie de Bună Execuţie” are înţelesul specificat în
§ 17.1 (Garanţii de Bună Execuţie);

“Premium” has the meaning specified in the Individual
Contract for an Option;

“Primă” are înţelesul specificat în Tranzacţia Individuală
cu Opţiuni;

“Premium Payment Date” has the meaning specified in
the Individual Contract for an Option;

“Termenul de Plată a Primei” are înţelesul specificat
în Tranzacţia Individuală cu Opţiuni;

“Price Source” has the meaning specified in § 15.4
(Definition of Market Disruption Event);

“Sursa Preţului” are înţelesul specificat în § 15.4
(Definiţia Cazului de Întrerupere a Pieţei).

“Put Option” has the meaning specified in § 5.1
(Delivery and Acceptance Pursuant to an Option);

“Opţiune de Vânzare” are înţelesul specificat în § 5.1
(Livrarea şi Acceptarea în baza unei Opţiuni);

“Receiving Party” has the meaning specified in § 14.9(a)
(Payments Free and Clear);

“Partea Beneficiară” are înţelesul specificat în § 14.9(a)
(Plata fără deducere);
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“Relevant Entity” has the meaning specified in § 17.2(a)
(Credit Rating);

“Entitate Relevantă” are înţelesul specificat în § 17.2(a)
(Evaluarea Solvabilităţii (rating));

“Remaining Contract Quantity” has the meaning
specified in § 14.8 (Termination for New Tax);

“Cantitatea Contractată Rămasă” are înţelesul
specificat în § 14.8 (Reziliere pentru Noi Taxe);

“Requesting Party” has the meaning specified in
§ 17.1 (Credit Rating);

“Partea Solicitantă” are înţelesul specificat în § 17.1
(Evaluarea Solvabilităţii (Rating));

“Schedule” has the meaning specified in § 4.2
(Definition of Schedule) and “Scheduled” and
“Scheduling” shall be construed accordingly;

“Planificare” are înţelesul specificat în § 4.2 (Definiţia
Planificării), iar “a Planifica” şi “Planificat” vor fi
interpretaţi în mod corespunzător;

“Seller” has the meaning specified in the Individual
Contract;

“Vânzator” are înţelesul specificat în Tranzacţia
Individuală;

“Settlement Amount” has the meaning specified in
§ 11.2 (Settlement Amount);

“Suma Compensatorie” are înţelesul specificat în §
11.2 (Suma Compensatorie);

“Settlement Date” has the meaning specified in the
Individual Contract;

“Data Plăţii” are înţelesul specificat în Tranzacţia
Individuală;

“Settlement Price” has the meaning specified in the
Individual Contract;

“Preţul de Plătit” are înţelesul specificat în Tranzacţia
Individuală;

“Specified Indebtedness” means any financial
indebtedness (whether present or future, contingent or
otherwise, as principal or surety or otherwise) for
borrowed money (which includes debts payable to
Affiliates as well as debt instruments to financial
institutions);

“Datorie Specifică” înseamnă orice datorie financiară
(indiferent daca existenta sau viitoare, potentială sau de
altă natură, cu titlu de obligaţie principală sau de garanţie
sau alt titlu) pentru sume împrumutate (care include
datorii către Părţi Afiliate precum şi instrumente de
îndatorare către instituţii financiare);

“Tangible Net Worth” means the sum of all paid up
shareholder cash contributions to the share capital
account or any other capital account of the Relevant
Entity ascribed for such purposes of the Relevant Entity
and any accumulated earnings less any accumulated
retained losses and intangible assets including, but limited
to, goodwill;

“Valoarea Activelor Corporale Nete” înseamnă suma
capitalului plătit în numerar de acţionari în contul de
capital social sau orice alt cont de capital al Entitatii
Relevante folosit în aceste scopuri şi orice câştiguri
acumulate, minus orice pierderi acumulate şi active
intangibile, inclusiv, dar limitat la, clientelă (goodwill);

“Tax” means any present or future tax, levy, impost,
duty, charge, assessment, royalty, tariff or fee of any
nature (including interest, penalties and additions thereto)
that is imposed by any government or other taxing
authority (whether or not for its benefit) in respect of any
payment, nomination and allocation under any Individual
Contract or under this Agreement and “Taxes” shall be
construed accordingly. For the avoidance of doubt, Tax
shall exclude: (i) any tax on net income or wealth; (ii) a
stamp, registration, documentation or similar tax and (iii)
VAT;

“Taxa” insemna orice taxă, contribuţie, impozit,
redevenţă, tarif sau cheltuială de orice natură (incluzând
dobânzi, penalitaţi şi majorări) care este impusă de către
orice autoritate guvernamentală sau altă autoritate cu
atribuţii în domeniul taxării (indiferent dacă pentru
beneficiul propriu sau nu) în legatură cu orice plată,
nominalizare sau alocare în baza oricărei Tranzacţii
Individuale sau a prezentului Contract, iar termenul
“Taxe” va fi interpretat în mod corespunzător. Pentru
evitarea oricărui dubiu, termenul Taxe exclude: (i) orice
impozit aplicabil asupra venitului net sau averii; (ii) o taxa
de timbru, de înregistrare, de documentare sau similară şi
(iii) TVA.
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“Taxed Party” has the meaning specified in § 14.8
(Termination for New Tax);

“Parte Taxată” are înţelesul specificat în § 14.8
(Reziliere pentru Noi Taxe)

“Terminating Party” has the meaning specified in
§ 10.3 (Termination for Material Reason);

“Partea care Reziliază” are înţelesul specificat în § 10.3
(Rezilierea ca urmare a apariţiei unei Cauze de
Reziliere);

“Termination Amount” has the meaning specified in
§ 11.1 (Termination Amount);

“Suma de Reziliere” are înţelesul specificat în § 11.1
(Suma de Reziliere);

“Threshold Amount” with respect to a Party, shall have
the meaning as specified for that Party pursuant to
§ 10.5(b)(ii);

“Suma de Referinţă” în legatură cu o Parte, are
înţelesul specificat pentru acea Parte conform §
10.5(b)(ii);

“Total Capitalisation” means in respect of the relevant
period the sum of Total Debt and all paid up shareholder
cash contributions to the share capital account or any
other capital account of the Relevant Entity ascribed for
such purposes of the Relevant Entity;

“Capitalizarea Totală” înseamnă cu privire la perioada
relevantă suma dintre Totalul Datoriilor şi capitalul platit
în numerar de acţionari în contul de capital social sau
orice alt cont de capital al Entităţii Relevante folosit în
aceste scopuri;

“Total Debt” means in respect of the relevant period the
sum of financial indebtedness for borrowed money
(which includes debts payable to affiliated companies as
well as debt instruments to financial institutions) of the
Relevant Entity;

“Totalul Datoriilor” înseamnă cu privire la perioada
relevantă suma datoriilor financiare pentru sume
împrumutate (care include datorii către Părţi Afiliate
precum şi instrumente de îndatorare către instituţii
financiare) ale Entităţii Relevante;

“Total Supply Period” means, in respect of an
Individual Contract, the supply period agreed between
the Parties;

“Perioada Totală de Furnizare” înseamnă, cu privire la
o Tranzacţie Individuală, perioada de furnizare agreată
între Părti;

“Valid
Certificate”
means
any
appropriate
documentation accepted by the relevant taxing authorities
or as required by applicable law, order, rule, regulation,
decree or concession, or the interpretation thereof;

“Certificat Valabil” înseamnă orice documentaţie
corespunzătoare acceptată de către autorităţile cu
atribuţii în domeniul taxării relevante, sau în forma
solicitată de legislaţia aplicabilă, sau ca urmare a
interpretării acesteia;

“VAT”means any value added tax or any tax analogous
thereto, but excluding any statutory late payment interests
or penalties;

“TVA” înseamnă orice taxă pe valoare adăugată sau
orice taxă echivalentă acesteia, dar excluzând orice
dobânzi de întârziere sau penalităţi legale;

“VAT Rules” means any VAT law, order, rule,
regulation, decree or concession, or the interpretation
thereof;

“Reglementări referitoare la TVA” înseamnă orice
lege, ordin, regulă, regulament, decret cu privire la TVA,
sau interpretarea acestora;

“Zero-Rated” means, in respect of a supply, a tax
exempt export or tax-free export under applicable VAT
Rules and “Zero-Rating” shall be construed accordingly;

“Taxat-Zero” înseamnă, în ceea ce priveşte o livrare, un
export scutit de taxe, sau un export nesupus taxării în
conformitate cu Reglementările referitoare la TVA, iar
termenul “Taxare-Zero”va fi interpretat în mod
corespunzător,

“Writer” has the meaning specified in § 5.1 (Delivery
and Acceptance Pursuant to an Option).

“Promitent” are înţelesul specificat în § 5.1 (Livrarea şi
Acceptarea în baza unei Opţiuni);
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