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In conformitate eu prevederile Ordinului ANRE nr. 42/2005, Regulamentului privind cadrul
organizat de tranzactionare a eontractelor bilaterale de energie electrica si Procedurii de
functionare a Pietei Centralizate a Contractelor Bilaterale de Energie Electriea atribuite prin
lieitatie publica,
SC Operatorul Pietei de Energie Electrica "Opcom" SA organizeaza in data de
28 octombrie 2010, ora 11:00, la sediul societatii din Bueuresti, b-dul Hristo Botev nr. 16
18, sesiunea de licitatie destinata tranzactionarii ofertei de cumparore EON_MF_004.

Luna ___(()__

020.

Ziua _____ _

ad. Hristo Botev 16-18,

sector 3, Bu::I.n$ 030Z3
ROMANIA

Tel: +4O(ZI)3071.45O;
Fax: +4O(ZI)3071.400;

Participantii la Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale ee doresc sa partieipe in calitate
de vanzator pot consulta continutul ofertei si eonditiile eontractului aferent ofertei, propuse
de catre eumparator pe pagina WEB a "Opcom" SA (www.opcom.ro) in meniul Tranzactii Rezultate / Piete Centralizate Contracte Bilaterale / Piata Centralizata a Contractelor
Bilaterale atribuite prin lieitatie publica / Oferte si Rezultate 2010.
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Sodetate ComerdaII PE
aqiuni inregistra~ la
RegtsbU Comertului OJ n

J4O/7542/2000

In vederea inscrierii la lieitatie, partieipantii trebuie sa eonstituie garantii in euantum de 1%
din valoarea eontractului publicat impreuna eu oferta de eumparare, eu valabililiJ(e
4 noiembne 2010 si sa faca dovada eonstituirii garantiilor pana eel mai tarziu miereuri,
27 octombrie 2010, ora 17:00.
Ofertele de vanzare pot Ii transmise la SC Operatorul Pietei de Energie Electrica "Opcom"
SA pana eel mai ta . 'oi, 28 octombrie 2010, ora 10:00.
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OFERTA DE CUMPARARE
cu pret maxim

CAtre,
Societatea Comereiali Operatorul Pie\ei de Energie Electrici - OPCOM S.A.
8<1. Hristo BoIev 16-18, sectorul 3, Bucur~ti

S.C. E.ON Moldova Fumizare S.A.
cu sediul in BacAu, adresa str, :?tefan Cel Mare, nr.22, judetul Bacau, cod pOlltal
600359, inregistrata la Oficiul Registrului Comer1ului al jud.Bacau , cu numArui
J04I648106,04.2007 reprezentata prin Director General DAN MORARI
in conformitate cu prevederile Procedurii operationale privind functionarea Pietei
Centralizate a Contractelor Bilaterale de Energie Electrica atribuite prjn licitatie publica,
solicit inregistrarea pentru tranzactionare pe Piata CentralizatA a Contractelor Bllaterale
pentru energie electrica atribuite prjn licitatie publica. in cadrul sesiunii de licitatie din
data ..l'::, .~~ :..\.<0: ~~.',a urmAtoarei oferte de cumpArare.
Cantilatea 175.200 MWh (20 fo8W banda)
Pretul168 Lei/MWh
Perioada de livrare 01.01.2011 - 31,12,2011
Data inceperii IivrArii 01,01.2011
Tn cazul atribuirii otertei ne obligAm sA inchelem contractul bilateral cu respectarea
intocmai a formei $i continutului contractu lui publica! lmpreunA cu oterta.
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CONTRACT
de vânzare - cumpãrare a energiei electrice
pe piaŃa centralizatã a contractelor bilaterale de energie electricã (PCCB)
nr.….........din data…..............…..
Între SC ...

Şi
S.C. E.ON MOLDOVA FURNIZARE S.A., furnizor de energie electrica, cu sediul in Bacău,
adresa str. Ştefan Cel Mare, nr.22, judeŃul Bacău, cod poştal 600359, telefon 0234/205002, fax
0234/205704, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J04/648/06.04.2007, cod fiscal 21537385,
cont de virament nr. RO58 INGB 0008 0081 5125 8927, deschis la ING BANK, sucursala Bacău,
licenta ANRE pentru furnizarea energiei electrice nr. nr.783/11.04.2007, reprezentat legal prin
Director General DAN MORARI avind calitatea de Cumparator, pe de altă parte, ambele numite
în continuare pãrŃi, s-a încheiat prezentul contract.
Terminologie
Art.1. - Termenii utilizaŃi în prezentul contract sunt definiŃi în anexa 1.
Obiectul contractului
Art.2. -(1) Obiectul contractului îl constituie vânzarea de cãtre vânzator şi cumpãrarea de cãtre
cumparator a cantitãŃilor de energie electrica orare, prevazute în anexa 2, la preŃul de contract
prevazut în anexa 3.
CondiŃiile de desfăşurare a vânzării/cumpărării
Art.3. (1) Cantitatea lunara de energie electrica ce urmeaza sa fie preluata de catre cumparator de la
vanzator in fiecare interval baza de decontare face obiectul anexei 2.
Art.4. Cantitatile de energie electricã vor fi livrate în reŃeaua electrica de transport.
Art.5. PãrŃile convin ca energia electricã tranzacŃionatã conform prezentului contract sã fie
mãsuratã în conformitate cu prevederile Codului de mãsurare a energiei electrice, aprobat prin
Ordinul preşedintelui ANRE nr. 17/2002, cu modificarile ulterioare şi ale Codului comercial al
pieŃei angro de energie electricã, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/2004, cu
modificarile ulterioare.
Art. 6. Niciuna din prevederile acestui contract referitoare la obligaŃiile Vânzãtorului de a vinde
cantitãŃile de contract la preŃul de contract, nu exonereazã Vânzãtorul de obligaŃia de a respecta
strict dispoziŃiile Operatorului de Transport şi de Sistem, date în conformitate cu prevederile
Codului tehnic al reŃelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.
20/2004, cu modificãrile ulterioare, şi ale Codului comercial al pieŃei angro de energie electricã, cu
modificarile ulterioare.

Art. 7. Nici una din prevederile acestui contract referitoare la obligaŃiile cumpãrãtorului de a
cumpãra de la vânzãtor, la preŃul de contract, cantitãŃile de contract, nu exonereazã cumpãrãtorul
de obligaŃia de a respecta strict dispoziŃiile Operatorului de Transport şi de Sistem, în conformitate
cu prevederile Codului tehnic al reŃelei electrice de transport şi ale Codului comercial al pieŃei
angro de energie electricã.
Art. 8. Cantitatea de energie electricã tranzacŃionatã de pãrŃi conform prezentului contract
reprezintã Schimbul Bloc sau face parte din Schimbul Bloc notificat de fiecare dintre pãrŃi,
conform prevederilor Codului comercial al pieŃei angro de energie electricã.
Art. 9. (1) În vederea producerii efectelor contractului fiecare parte se înregistreaza în prealabil la
Operatorul PieŃei de Echilibrare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea sau transfera
responsabilitatea echilibrarii unei alte ParŃi Responsabile cu Echilibrarea şi trebuie sa notifice,
direct sau indirect, Operatorului de Transport şi de Sistem, Schimbul Bloc conform cantitatilor de
energie electrica din prezentul contract. PãrŃile îşi comunicã una alteia denumirea şi codul PRE
care are responsabilitatea echilibrãrii pentru fiecare din pãrŃi.
(2) Penalizãrile financiare pe care o parte ar trebui sa le plateasca pentru dezechilibre conform
prevederilor Codului comercial al pieŃei angro de energie electrica, ca urmare a transmiterii de
cãtre cealaltã parte a notificãrii fizice incorecte, vor fi platite de partea care a notificat incorect.
Daca ambele parŃi transmit notificari fizice incorecte, penalizarile financiare aferente sunt
suportate de ambele parŃi.
Perioada de Valabilitate a Contractului
Art. 10 - (1) Prezentul contract se incheie pe perioada 01.01.2011 - 31.12.2011.
Facturarea şi condiŃiile de plată. GaranŃii
Art. 11. Contravaloarea energiei electrice contractate ce urmeazã sã fie primitã de cãtre vânzãtor
de la cumpãrãtor pe perioada de valabilitate a contractului, se calculeazã ca suma produselor între
cantitatea de energie electrica orara prevazuta în anexa 2B şi preŃul de contract orar prevãzut în
anexa 3 si are valoarea de ............. lei.
Art. 12. Pe intreaga durata a Contractului Vânzãtorul va emite cãtre Cumparator pânã pe data de
10 a fiecãrei Luni Contractuale o factura reprezentând 50 % din contravaloarea energiei pe care
Cumpãrãtorul trebuie sa o plãteasca pentru respectiva Luna Contractualã calculatã conform
prevederilor articolului 11.

Art. 13. (1) Pâna pe data de 10 a lunii ulterioare Lunii Contractuale , Vânzãtorul va emite cãtre
Cumpãrãtor o factura de regularizare reprezentând contravaloarea energiei electrice livrate in Luna
Contractuala, diminuata cu valoarea facturii de avans mentionatã la art.12.
(2) Cumpãrãtorul va plãti integral facturile emise de vânzãtor conform art. 12 şi art. 13 (1) în
termen de 10 zile financiare de la data primirii facturilor.
(3)- Dacã ziua limitã de platã determinatã conform art. 12 şi art. 13 (1) nu este o zi lucrãtoare,
atunci ziua limitã de platã se amânã pânã la prima zi lucrãtoare.

Art. 14. In cazul in care o suma facturata de catre vanzator este contestata in parte de catre
cumparator, atunci plata diferentei de suma necontestata nu trebuie amanata din acest motiv si se
va efectua pana in ziua limita de plata. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale
amiabila sau prin hotarare judecatoreasca ca fiind datorate de catre cumparator, acesta va plãti pe
lângã suma datoratã, o penalitate calculatã conform prevederilor art. 16. In cazul în care în urma
contestaŃiei s-a stabilit reducerea valorilor facturate, cumpãrãtorului i se restituie eventualele sume
şi penalitãŃi aferente calculate potrivit art. 16, deja plãtite, corespunzãtoare reducerii respective.
Art. 15. Factura se considerã achitatã de cãtre Cumpãrãtor la data înregistrãrii plãŃii în extrasul de
cont al cumpãrãtorului, la data preluãrii cecului de cãtre vânzãtor, la data intrãrii numerarului în
casieria vânzãtorului sau la data corespunzãtoare oricarui alt mod prevãzut expres în
reglementãrile legate de platã, acceptate de parŃi.
Art.16. Neachitarea facturii de cãtre Cumpãrãtor pânã la data scadenŃei, prevãzute la art. 13, atrage
dupã sine majorãri de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, dupã cum urmeazã:
a) majorarile de intarziere se calculeazã ca un procent egal cu procentul aplicat majorarilor de
intarziere datorate pentru neplata la termen a obligaŃiilor cãtre bugetul de stat;
b) majorarile de intarziere se datoreazã începând cu prima zi dupã data scadenŃei pânã la data
(exclusiv) achitãrii integrale a obligaŃiilor de platã;
c) valoarea totala a majorarilor de intarziere nu poate depãşi valoarea facturii asupra careia sunt
calculate

ObligaŃii şi drepturi
Art. 17. Vânzãtorul are urmãtoarele obligaŃii:
a) sã deŃinã şi sã menŃinã în vigoare licenŃa de furnizare a energiei electrice şi sã respecte
prevederile acesteia;
b) sã asigure livrarea cãtre cumpãrãtor a energiei contractate în termenii prezentului contract.
Art. 18. Vânzãtorul are urmãtoarele drepturi:
a) sã factureze cumpãrãtorului energia electricã livratã;
b) sã iniŃieze modificarea şi completarea contractului de vânzare cumpãrare a energiei electrice sau
a anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi, prin acte adiŃionale, atunci când considerã
necesarã detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi;
c) sã sisteze livrarea de energie electricã la cumpãrãtor, în condiŃiile art.26.
Art. 19. Cumpãrãtorul are urmãtoarele obligaŃii:
a) sã achite facturile pentru cantitatea de energia electricã contractatã, precum şi orice plãŃi în caz
de penalitati datorate, în conformitate cu prevederile prezentului contract;
Art. 20. Cumpãrãtorul are urmãtoarele drepturi:
a) sã primeascã cantitatea de energie electricã contractatã în conformitate cu prevederile
prezentului contract;
b) sã solicite vânzãtorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor la acesta
sau sã iniŃieze acte adiŃionale la contract, atunci când apar elemente noi sau când considerã
necesarã detalierea ori completarea unor clauze contractuale.
Art. 21. (1) PãrŃile se obligã una faŃã de cealaltã sã deŃinã şi sã pãstreze pe parcursul derulãrii

contractului toate aprobãrile necesare fiecãreia pentru exercitarea obligaŃiilor cuprinse în acest
contract, respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.
(2) PãrŃile se obligã una faŃã de cealaltã sã asigure accesul, conform legii, cu restricŃii de
confidenŃialitate conform prevederilor art.22, la toate informaŃiile, documentaŃiile sau datele
necesare pentru buna derulare a acestui contract.
(3) PãrŃile garanteazã una celeilalte cã prezentul contract reprezintã o obligaŃie fermã, legalã,
opozabilã înjustiŃie în termenii acestui contract.
ConfidenŃialitatea
Art. 22. (1) Fiecare parte se obligã sã asigure confidenŃialitatea tuturor informaŃiilor,
documentaŃiilor, datelor sau cunoştinŃelor furnizate de cãtre cealaltã parte în baza prezentului
contract şi sã nu le dezvãluie unei terŃe pãrŃi, în totalitate sau parŃial, fãrã consimŃãmântul scris al
celeilalte pãrŃi.
(2) Fac excepŃie de la prevederile alin.(1):
a) informaŃiile solicitate de autoritãŃile competente, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
b) informaŃiile care au fost fãcute publice pânã la încheierea contractului;
c) informaŃiile solicitate de Operatorul de Transport şi de Sistem, în conformitate cu prevederile
Codului tehnic al reŃelei electrice de transport şi ale Codului comercial al pieŃei angro de energie
electrica.
(3) Prevederile alin. (1) rãmân valabile timp de 5 ani dupã încetarea valabilitãŃii prezentului
contract.
Răspunderea contractuală
Art. 23. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaŃiilor prevãzute în prezentul
contract, pãrŃile rãspund conform legii.
Art. 24. PãrŃile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi/sau derularea prezentului contract,
care nu pot fi soluŃionate pe cale amiabilã, sã fie supuse instanŃelor judecãtoreşti competente.
Art. 25. Nici una dintre pãrŃi nu poate cesiona parŃial sau total drepturile şi obligaŃiile decurgând
din acest contract fãrã obŃinerea în prealabil a acordului scris al celeilalte pãrŃi.
Încetarea contractului
Art. 26. Rezilierea contractului din iniŃiativa vânzãtorului, înainte de data de expirare, poate avea
loc în urmãtoarele cazuri:
a) cumpãrãtorul nu a platit facturile emise conform art. 12 si art. 13 , reluarea livrãrii se face în
termen de cel mult 5 zile de la achitarea tuturor obligaŃiilor de platã de cãtre cumpãrãtor şi de la
primirea solicitãrii de reluare a livrãrii;
în cazul în care cumpãrãtorul îşi pierde calitatea de persoanã juridicã, ce a stat la baza încheierii
contractului, dupã un preaviz de 5 zile;
Art. 27. Rezilierea contractului din initiativa cumpãrãtorului , înainte de data de expirare, poate
avea loc în urmãtoarele cazuri:
a) în cazul întreruperii livrãrii de energie din cauze de forŃã majorã pe o duratã de peste 5 zile, cu
anunŃarea prealabilã în scris a vânzãtorului, în termen de 3 zile;

b) dacã vânzãtorul refuzã sã încheie un act adiŃional la acest contract, în condiŃiile modificãrii
reglementãrilor sau a condiŃiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia, cu
un preaviz de 10 de zile;
c) cu anuntarea prealabila in scris a vanzatorului, in termen de minim 30 zile calendaristice.
Art. 28. Prezentul contract înceteazã sã-şi producã efectele în urmãtoarele cazuri:
a) terminarea perioadei de valabilitate stabilitã conform prevederilor art. 10;
b) în caz de terminare a contractului cu acordul ambelor pãrŃi, dupã minim 10 zile de la solicitarea
fãcutã în acest sens de una din pãrŃi.
c) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenŃei uneia dintre pãrŃi, pãrŃile fiind însã
Ńinute sã îşi îndeplineascã obligaŃiile contractuale rezultate pânã în momentul apariŃiei cauzei.
Modificarea circumstanŃelor
Art. 29. În sensul prezentului contract, „modificare de circumstanŃe" semnificã aplicarea actelor
normative şi reglementãrilor româneşti, precum şi a modificãrilor şi/sau abrogãrilor ce ar putea sã
aparã în actele normative şi reglementãrile existente dupã data efectivã de intrare în vigoare a
prezentului contract.
Modificarea circumstanŃelor va include, fãrã însã a se limita la, introducerea unor noi impozite sau
taxe, modificarea aplicãrii, sau calculãrii, bazei de calcul, a unor impozite sau taxe, sau
modificarea valorii sau ratei unor impozite, taxe sau tarife reglementate în vigoare.
ForŃa Majoră
Art. 30. - (1) PãrŃile sunt exonerate de orice rãspundere pentru neîndeplinirea parŃialã sau totalã a
obligaŃiilor ce decurg din acest contract, dacã aceasta este rezultatul acŃiunii ForŃei Majore.
CircumstanŃele de ForŃã Majorã sunt cele care pot apãrea pe parcursul derulãrii acestui contract în
urma producerii unor evenimente deosebite cum ar fi calamitãŃi naturale, rãzboi, embargo, care nu
au putut fi luate în considerare de pãrŃi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în
afara voinŃei şi controlului pãrŃilor.
(2) Partea care invocã ForŃa Majorã trebuie sã notifice acest lucru în scris celeilalte pãrŃi în termen
de 5 zile de la apariŃia acesteia, cu confirmarea organelor competente de la locul producerii
evenimentului ce constituie ForŃã Majorã şi cu estimarea duratei dupã care aceasta îşi înceteazã
efectele.
(3) Neîndeplinirea obligaŃiei de comunicare a ForŃei Majore nu înlãturã efectul exonerant de
rãspundere al acesteia, dar antreneazã obligaŃia pãrŃii care o invocã de a repara pagubele cauzate
celeilalte pãrŃi, prin faptul necomunicãrii.
(4) Orice termen sau termene la care se face referire în prezentul contract şi în care o obligaŃie
anume trebuie îndeplinitã va fi extins cu o perioadã de timp egalã cu perioada de întârziere cauzatã
de evenimentul de ForŃã Majorã.
(5) Perioada de ForŃã Majorã se va sfârşi atunci când partea care a emis notificarea conform alin.
(2) emite o nouã notificare prin care anunŃã cã este capabilã sã îşi îndeplineascã din nou toate
obligaŃiile ce îi revin prin prezentul contract şi reia îndeplinirea tuturor obligaŃiilor care fac
obiectul notificãrii respective.

Litigii
Art. 31. DivergenŃele decurgând din interpretarea şi / sau executarea prezentului contract, care nu
pot fi soluŃionate pe cale amiabilã, vor fi supuse spre soluŃionare instanŃei judecãtoreşti
competente.
DispoziŃii finale
Art. 32. Acest contract şi toate obligaŃiile care rezultã pentru pãrŃi din derularea acestuia, se supun
în totalitate şi sub toate aspectele legislaŃiei române în vigoare.
Art. 33. Orice divergenŃe de naturã tehnicã, operaŃionalã sau comerciala între pãrŃile prezentului
contract, care nu se pot rezolva pe cale amiabilã în termen de 10 zile, se vor înainta spre
soluŃionare, instanŃelor judecãtoreşti competente.
Art. 34. (1) Anexele 1 - 3 fac parte integrantã din prezentul contract.
(2) Daca printr-un act normativ (Lege, OrdonanŃa a Guvernului, OrdonanŃa de UrgenŃã a
Guvernului, Hotarâre a Guvernului, reglementare ANRE) sunt emise prevederi contrare clauzelor
din prezentul contract, se vor aplica prevederile din actul normativ, de la data intrãrii în vigoare a
acestuia, iar parŃile au obligaŃia modificarii/completarii în consecinŃã a contractului prin încheierea
unui act adiŃional la contract.

Prezentul contract a fost încheiat la data de [..............…] în douã exemplare, câte unul pentru
fiecare parte şi intrã în vigoare la data de 01.01.2011.
SEMNATARI:

Din partea
Vânzătorului
Director General
Director Economic

Din partea
Cumpărătorului
Director General
Dan Morari
Sef Departament Achizitii Energie Electrica
Margareta Toderica

Anexa 1
Terminologie

Autoritate
competentă
Cod Comercial

Autoritatea NaŃională de Reglementare în domeniul Energiei ANRE
ColecŃie de documente care reglementează participarea si relaŃiile
comerciale pe piaŃa angro de energie electrică

Codul de Măsurare a Reglementare tehnică din cadrul legislaŃiei specifice sectorului
Energiei Electrice energiei electrice care stabileşte obligativitatea şi principiile de
măsurare a energiei electrice schimbate între instalaŃii ale
persoanelor juridice sau fizice care desfăşoară activităŃi de
producere, transport, distribuŃie, furnizare sau utilizare (Codul de
Măsurare a Energiei Electrice)
Codul Tehnic al
ColecŃie de reglementări cu caracter tehnic prin care se stabilesc
ReŃelelor Electrice de reguli şi proceduri obligatorii pentru toŃi participanŃii la PiaŃa de
DistribuŃie
Energie Electrică, pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea,
administrarea şi întreŃinerea ReŃelelor Electrice de DistribuŃie
(Codul Tehnic al ReŃelelor Electrice de DistribuŃie)
Codul Tehnic al
Act normativ care face parte din sistemul de reglementări specific
ReŃelei Electrice de transportului energiei electrice şi conducerii prin dispecer a SEN.
Transport
(Codul Tehnic al ReŃelei Electrice de Transport)
Consum Net

Energia pe care un Consumator de Energie Electrică o preia din
Sistemul Electroenergetic NaŃional

Consumator Eligibil Consumatorul care poate să aleagă furnizorul şi să contracteze
de Energie Electrică direct cu acesta energia necesară, având acces la reŃelele electrice
de transport şi/sau de distribuŃie
Consumator de
Energie Electrică

Persoană fizică sau juridică ce cumpără sau consumă energie
electrică pentru consumul propriu şi, eventual, pentru un
subconsumator racordat la instalaŃiile sale (Legea nr. 318/2003)

Contract de
DistribuŃie

Contract încheiat între un Distribuitor şi un Titular de LicenŃă
pentru prestarea, de către Distribuitor, a serviciului de distribuŃie a
Energiei Electrice

Contract de
Transport

Contract încheiat între Operatorul de Transport şi de Sistem şi un
Titular de LicenŃă, pentru prestarea, de către Operatorul de
Transport şi de Sistem, a serviciului de transport al Energiei
Electrice prin ReŃeaua Electrică de Transport

ConvenŃie de
asumare a
Responsabilită
Ńii Echilibrării

ConvenŃie standardizată stabilită de Operatorul de Transport şi de
Sistem, care prevede drepturile şi responsabilităŃile reciproce dintre
Operatorul de Transport şi de Sistem şi o Parte Responsabilă cu
Echilibrarea şi care trebuie semnată de fiecare Titular de LicenŃă
care solicită să fie înregistrat ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea

ConvenŃie de
ConvenŃie stabilită de Operatorul PieŃei de Echilibrare care prevede
Participare la PiaŃa drepturile şi responsabilităŃile reciproce dintre Operatorul PieŃei de
de Echilibrare
Echilibrare şi fiecare Participant la PiaŃa de Echilibrare
DispoziŃie de
Dispecer

Comandă dată de Operatorul de Transport şi de Sistem, în
conformitate cu Codul Tehnic al ReŃelei Electrice de Transport,
către UnităŃile Dispecerizabile, Consumatorii Dispecerizabili sau
operatori ai ReŃelelor Electrice de DistribuŃie, pentru menŃinerea
parametrilor normaŃi ai Sistemului Electroenergetic NaŃional,
incluzând utilizarea Serviciilor de Sistem

Echipament de
Contorizare pe
Interval

Echipament de măsurare capabil să măsoare precum şi să stocheze
şi să transmită valorile măsurate ale cantităŃilor de energie activă şi
reactivă transportată, livrate într-un Punct de Măsurare, în fiecare
Interval de Dispecerizare

Furnizor

Persoană juridică, titulară a unei LicenŃe de furnizare, care asigură
alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor
consumatori, în baza unui contract de furnizare (Legea nr.
318/2003)

Furnizor Implicit

Furnizor care are dreptul şi responsabilitatea furnizării energiei
electrice pentru Consumatorii Captivi, în concordanŃă cu LicenŃa
deŃinută

Interval de
TranzacŃionare

Perioadă de [o (1) oră], pentru care o TranzacŃie individuală poate
fi încheiată în PiaŃa pentru Ziua Următoare

LicenŃă

Operator de
Măsurare

Actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la
solicitarea unei persoane fizice/juridice, române sau străine,
acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a unor
capacităŃi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei
termice produsă în cogenerare sau de a presta servicii necesare
funcŃionării coordonate a SEN, respectiv pieŃei de energie electrică
(HGnr. 540/2004)
Agent economic care instalează, întreŃine, administrează şi
operează un sistem de măsurare a energiei electrice

Operator de ReŃea

Operatorul de Transport şi de Sistem sau un Distribuitor, după caz

Operator de
Transport şi de
Sistem - OTS

Persoană juridică, titulară de licenŃă pentru transportul energiei
electrice şi servicii de sistem (Legea nr. 318/2003)
Operatorul de Transport şi de Sistem este CN Transelectrica SA

PiaŃa angro de
energie electrică

Cadru organizat în care energia electrică este achiziŃionată de
furnizori de la producători sau de la alŃi furnizori, în vederea
revânzării

Punct de Măsurare Punct al unei reŃele electrice unde se măsoară energia electrică
(Codul Tehnic de Măsurare a Energiei Electrice)
ReŃea Electrică

Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susŃinere şi de protecŃie a
acestora, staŃiile electrice şi alte echipamente electroenergetice
conectate între ele; ReŃeaua Electrică poate fi reŃea de transport sau
reŃea de distribuŃie (Legea nr. 318/2003)

ReŃea Electrică de
DistribuŃie

ReŃeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV
inclusiv (Legea nr. 318/2003)

ReŃea Electrică de
Transport

ReŃeaua electrică de interes naŃional şi strategic cu tensiunea de
linie nominală mai mare de 110 kV (Legea nr. 318/2003)

Servicii de Sistem

Servicii asigurate utilizatorilor reŃelei de către OTS pentru
menŃinerea nivelului de siguranŃă în funcŃionare a SEN, precum şi a
calităŃii energiei electrice conform normelor

Servicii de Sistem
Tehnologice

Servicii asigurate de regulă de producători, la solicitarea OTS,
pentru menŃinerea nivelului de siguranŃă în funcŃionare a SEN,
precum şi a calităŃii energiei electrice conform normelor

Societate de
DistribuŃie
(Distribuitor)

Persoană juridică ce deŃine LicenŃa de a exploata o ReŃea Electrică
de DistribuŃie, acordată de Autoritatea Competentă

Titular de LicenŃă

Persoană juridică deŃinătoare a unei licenŃe acordate de autoritatea
competentă

Utilizator de ReŃea
Electrică

Producător, operator de transport şi de sistem, operator de
distribuŃie, furnizor, consumator eligibil sau consumator captiv
(Legea nr. 318/2003)

Zi Financiară

Zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru operaŃiuni
financiare

Zi Lucrătoare

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

Zi Nelucrătoare

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

Zonă de LicenŃă

Zona de ReŃea pentru care este valabilă LicenŃa Operatorului de
Transport şi de Sistem sau a unui Distribuitor, după caz

Anexa 2 A
CANTITATI DE ENERGIE ELECTRICA CONTRACTATA
PE ZILE TIP SI INTERVALE BAZA DE DECONTARE
Interval baza
de decontare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
VANZATOR

Tip zi
L,Ma,Mi,J,V
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

S,D
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

CUMPARATOR

Anexa 2 B

CANTITATI DE ENERGIE ELECTRICA CONTRACTATA
PENTRU PERIOADA 01.01.2011-31.12.2011

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

Vanzator

MWh
14880
13440
14860
14400
14880
14400
14880
14880
14400
14900
14400
14880

Cumparator

Anexa 3
PREłUL DE CONTRACT
Art. 1.Pretul de contract este de ................ lei /MWh ,
Art. 2.Pretul de contract include componenta tarifului zonal de transport pentru
introducerea energiei in retea ( componenta Tg).
Art. 3.Pretul de contract nu include TVA si acciza aferenta vanzarii de energie
electrica pentru scopuri comerciale.
Art. 4.Algoritmul de reactualizare a preŃului de contract:
În cazul în care, dupã încheierea contractului, ANRE stabileşte o nouã valoare, TG1, în
RON/MWh,
a tarifului zonal de transport pentru introducerea energiei în reŃea (TG), noua valoare,
PC1, a preŃului de contract,va fi:
PC1=PC+(TG1-TG)

VANZATOR

CUMPARATOR

