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In conformitate OJ preva:lerile Ordinului ANRE nr. 42/2005, Regulamentului privioo cadrul
organizal: de tranzactionare a contractelor bilaterale de energie electrica si Proca:lurii de
functionare a Pietei Centralizate a Contractelor Bilaterale de Energie 8ectrica atribuite prin
licitatie publica,

5C Operatorul Pietei de Energie Electrica "Opcom" SA organlzeaza in data de
13 iulie 2010, ora 10:00, Ia sediul sodetatii din Bucuresti, trdul Hristo Botev nr. 16-18,
sesiunea de licitatie destinata tranzactionarii ofertei FIN_TMIL009.

Bd. HnstD Botev 16-18,
sector 3, 8ucuf1l:5tl OJOZ36,

ROMANIA

Tet: +40(2:1)J011ASOi

Participantii la Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale ce doresc sa participe in calitate
de vanzator pot consulta continutul ofertei si conditiile contrnctului aferent ofertei, propuse
de catre cumparator pe pagina WEB a "Opcom" SA (www.opcom.ro) in meniul Piata
Contracteior Bilaterale si PIatforma Certificate Emisii I PCCB I Oferte si Rezultate PCCB/
Oferte si Rezultate 2010.

Fax: +4O(Zl)J071.400i

SOdetate Cl'lI'rII!!Idata pe

actIunllnreglstrata la
Re>ilstrul Ccmertufu; w nr.
14Oj7542/1000

In vederea inscrierii Ia licitatie participantii trebuie sa constituie garantii in cuantum de 1%
din valoarea contractului publicat impreuna cu oferta de OJmparare, OJ valabilitate
20 iulie 2010 si sa faca dovada constituirii garantiilor pana eel mai tarziu luni, 12 iulie 2010,
ora 17:00.
Ofertele de vanzare pot fi transmise Ia SC Operatorul Pietei de Energie Electrica ,.opcom"
SA pana eel mai tarziu marti, 13 iulie 2010, ora 09:00.

Data
05 iulie 2010
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Piata
, Centralizatii a Contractelor Bilaterale
Nr. le§ire participant 116 din data 05.07.2010
Nr. Intrare OPCOM ........ din data ..................

OFERTA DE CUMPARARE
cu pre! maxim

Catre,
Societatea Comercialii Operatorul Pietei de Energie Electrica • OPCOM S.A.
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul3, Bucure~ti

Societatea Energy Financing Team Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Mircea
Voda nr. 24, et. 2, Sector 3, inregistrata la Ofrciul Registrului Comertului cu numarul
J40/8214/04.05.2005, reprezentata prjn director general Vojkan TOMASEVIC, in
conformitate cu prevederile Procedurii operationale privind functionarea Pletei
Centralizate a Contractelor Bilaterale de Energie Electrici! atribuite prin licitalie publica.
solicit Tnregistrarea pentru tranzactionare pe Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale
pentru energie electric8 atribuite prin licitalie publica, Tn cadrul sesiunii de licitai;e din
data 13.07.2010 a urmatoarei oferte de cumparare
Cantitatea: 262800 MWh, livrata In banda, la 0 putere de 30 MW
Pretul: 152,00 LeilMWh
Perioada de livrare: 01.08.2010-31.07.2011
Data inceperii livrarii: 0108.2010
Pretul include componenta T G si nu include TVA.
in cazul atribulrii ofertei ne obllgam sa Incheiem contractu! bilateral cu respectarea
intocmai a formei 9i continutului contractului pUblicatlmpreuna cu ofarts.

Data
05.07.2010

Director General
/ Vojkan TOMAS2lIffl:>.......
C!>"i

•

~ •

I tv"I

1-0

zROMANIAZ
III

S.t!.!..

C,)

CONTRACT Nr. ................../ .....................
(“Contractul”)
Încheiat între

S.C. ..............................
(denumită în continuare ”VANZATORUL”)
cu sediul social în ……………………………………….., inscrisa la Oficiul Registrului
Comertului la nr. ...................................,
CUI ......................, reprezentata legal prin ..................., in calitate de Director General

Si

S.C. ENERGY FINANCING TEAM ROMANIA S.R.L.
cu sediul in Bucuresti, Sector 3, bd. Mircea Voda, nr.24, et. 2, cod postal 030667
inscrisa la Oficiul Registrului Comertului la nr. J40/8414/04.05.2005,
CUI 17551330, reprezentata legal prin Vojkan Tomasevic, in calitate de Director General
(denumită în continuare ”EFT”)
avand ca obiect vanzarea/cumpararea de energie electrică
in cele ce urmează fiind desemnate in mod individual „Partea” si in mod colectiv „Partile”

Articolul 1
Obiectul Contractului

1.1

1.2

1.3

Părţile care au încheiat prezentul Contract („Contractul”) au convenit ca VANZATORUL să vandă şi
EFT să cumpere, cu începere de la data de 01.08.2010 şi pană la 31.07.2011 („Perioada de Livrare”),
cantitatile de energie electrică („Energie”) prevǎzute în anexa 2, la preţul de contract, prevǎzut în
anexa 1. Livrarea energiei electrice şi plata pentru aceasta se vor face în conformitate cu prevederile
acestui Contract.
Cantităţile de energie electrică contractate prevăzute în anexa 2 sunt ferme, VANZATORUL
asumându-şi obligaţia de a le livra şi vinde catre EFT, iar EFT asumându-şi obligaţia de a le accepta
şi cumpăra la preţul de contract, din anexa 1.
Cantitǎţile de energie electrică vor fi livrate în reţeaua electricǎ de transport.

Articolul 2
Drepturile si Obligaţiile Părţilor
2.1

Drepturile VANZATORULUI
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.2

Obligaţiile VANZATORULUI
2.2.1

2.3

Sa incaseze contravaloarea energiei contractate in conformitate cu termenele si conditiile
prevazute in prezentul contract, la pretul de contract;
Sa solicite modificarea sau completarea prezentului contract atunci cand apar circumstante
comerciale sau de alta natura, inclusiv atunci cand apare o modificare a circumstantelor sau cand
se considera necesara sau prudenta clarificarea, modificarea sau completarea unor termeni sau
prevederi ale contractului;
Sa incaseze penalitati de intarziere in conformitate cu art.5.3.
Sa rezilieze contractul in conformitate cu art.10.2

Să asigure livrarea energiei electrice care face obiectul contractului, la termenele, în cantităţile şi
pe durata specificate în Contract, si in conformitate cu standardul de performanta.

Drepturile EFT
2.3.1 Sa primeasca energia electrica contractata in conformitate cu termenele si conditiile prevazute in
prezentul contract, la pretul de contract stabilit la art. 5.2. si in conformitate cu standardul de
performanta;
2.3.2 Sa solicite modificarea sau completarea prezentului contract atunci cand apar circumstante
comerciale sau de alta natura, inclusiv atunci cand apare o modificare a circumstantelor sau cand
se considera necesara sau prudenta clarificarea, modificarea sau completarea unor termeni sau
prevederi ale contractului;
2.3.3 Sa rezilieze contractul in conformitate cu art.10.2

2.4

Obligaţiile EFT
2.4.1
2.4.2

Să asigure preluarea energiei la termenele, în cantităţile şi pe durata specificate în Contract.
Sa plateasca pretul de contract pentru cantitatile de energie electrica preluate, la termenele
stabilite, precum şi orice plăţi în caz de penalitǎţi datorate, în conformitate cu prevederile
prezentului Contract;
Articolul 3
Conditii de livrare

3.1

Părţile convin ca energia electrică tranzacţionată conform prezentului contract să fie măsurată în
conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr.17/2002, cu modificarile ulterioare şi ale Codului comercial al pieţei angro de
energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/2004, cu modificǎrile ulterioare.

3.2

Nici una din prevederile acestui contract referitoare la obligaţiile VANZATORULUI de a vinde
cantităţile de contract la preţul de contract, nu exonerează VANZATORUL de obligaţia de a
respecta strict dispoziţiile Operatorului de Transport şi de Sistem, date în conformitate cu
prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE
nr. 20/2004, cu modificările ulterioare, şi ale Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, cu
modificǎrile ulterioare.

3.3

Nici una din prevederile acestui contract referitoare la obligaţiile EFT de a cumpăra de la
VANZATOR, la preţul de contract, cantităţile de contract, nu exonerează EFT de obligaţia de a
respecta strict dispoziţiile Operatorului de Transport şi de Sistem, date în conformitate cu
prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE
nr. 20/2004, cu modificările ulterioare, şi ale Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, cu
modificǎrile ulterioare.

Articolul 4
Perioada de Livrare
4.1

Perioada de valabilitate a prezentului contract va începe la data de 01.08.2010, data efectivă de intrare
în vigoare a prezentului contract şi va expira la 31.07.2011.

4.2

La expirarea perioadei de valabilitate, Părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile prezentului
Contract decât în măsura necesară pentru punerea în executare a drepturilor şi obligaţiile Părţilor, aşa
cum iau naştere din prezentul Contract, înainte de sfârşitul Perioadei de Valabilitate.

Articolul 5
Cantitatea livrată. Preţul. Facturarea şi plata. Garantii
5.1
Cantitatea livrată
Cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi livrata in baza prezentului contract este cea stabilita, prin anexa
nr. 2, la prezentul contract. Partile pot stabili pe parcursul derularii contractului, de comun acord, prin acte
aditionale abateri de la cantitatile contractate.
5.2
Preţul
Preţul unitar pentru livrarea energiei conform prezentului contract este stabilit prin anexa nr. 1 la contract.
5.3

Facturarea şi plata
5.3.1 Contravaloarea lunara a energiei electrice ce urmează să fie primită de către VANZATOR de la
EFT, pentru cantitatea de energie electrica ce face obiectul contractului se calculează ca produsul
între cantitatea de energie electricǎ lunara, prevǎzutǎ în anexa 2 şi preţul de contract prevazut în
anexa 1.

5.3.2
5.3.3

5.3.4

5.3.5

Tariful reglementat pentru serviciul de transport, respectiv componenta de injectie in retele, se
aplică cu valoarea în vigoare la momentul facturării, pentru zona de injectie a energiei electrice.
Pana in data de 10 a lunii anterioare lunii de contract, vânzãtorul va emite cãtre cumpãrãtor o
facturã reprezentînd contravaloarea energiei electrice ce urmeaza a fi livrata in luna contractuala.
Pana in data de 15 a lunii anterioare lunii de contract, Cumpãrãtorul va plãti integral facturile
emise de vânzãtor. Factura se va transmite pe fax iar originalul prin posta.
In cazul modificarii prin act aditional a cantitatilor de energie contractate, vanzatorul va emite, o
factura de diferenta, pana in data de 5 a lunii ulterioare lunii de contract. Factura se va achita in
termen de 3 zile lucratoare de la primirea pe fax.
În cazul în care o sumă facturată de către VANZATOR este contestată integral, sau în parte, de
catre EFT, acesta va înainta o notă explicativă VANZATORULUI cuprinzând obiecţiile sale, în
termen de 2 (doua) zile de la data primirii facturii şi va plăti suma rămasă necontestată până la
data scadenţei. Obiecţiile eventuale ale EFT privind valorile facturate prezentate în nota
explicativă se vor concilia între părţi în termen de 2 (doua) zile de la data formulării pretenţiilor
de către EFT. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre
judecătorească a fi datorate de EFT, acesta va plăti pe lângă suma datorată o penalitate, calculată
conform prevederilor art.5.3.5. In cazul în care, în urma contestaţiei s-a stabilit reducerea
valorilor facturate, EFT i se restituie eventualele sume şi penalităţi aferente, calculate potrivit
art.5.3.5., deja plătite.
Neachitarea facturii de către EFT până la data scadenţei, prevăzute la art.5, atrage după sine
penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile se calculează ca un procent egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a
obligaţiilor către bugetul de stat;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei până la data (exclusiv)
achitării integrale a obligaţiilor de plată;

Fiecare Parte va suporta costurile, cheltuielile sau spezele percepute de banca corespondentă (băncile
corespondente) în legătură cu plata sau încasarea oricăror sume, în cadrul prezentului Contract.
5.4

Garantii

5.4.1. Partile se obliga una fata de cealalta sa respecte si sa mentina in vigoare pe perioada de valabilitate a
contractului, toate licentele, autorizatiile, avizele si orice alte aprobari necesare fiecareia pentru
executarea obligatiilor prevazute in prezentul contract, precum si sa solicite si sa obtina orice licenta,
autorizatii, avize sau orice alte aprobari suplimentare ce pot fi necesare in viitor, conformandu-se in
acelasi timp tuturor cerintelor legale, regulamentelor si normelor in vigoare.
5.4.2. Partile declara si garanteaza ca prezentul contract reprezinta o obligatie valida, legala si angajanta din
punct de vedere juridic pentru parti.
5.4.3. Partile se obliga una fata de cealalta sa asigure celeilalte parti, precum si reprezentantilor sai
desemnati, accesul conform legii, la toate informatiile, documentele si datele necesare indeplinirii
obligatiilor lor respective. Fiecarei parti i se va permite sa furnizeze informatii, documente si date, asa
cum se prevede in legile si regulamentele aplicabile in vigoare, catre autoritatile competente ale
statului, precum si catre institutiile financiare si bancare, consultantilor si contractantilor cu care
lucreaza fiecare din parti, atunci cand este necesara o astfel de informare.
5.5
Instrucţiuni de plată
In cazul in care nu sunt alte instrucţiuni din partea reprezentantului autorizat al VANZATORUL, toate plăţile
vor fi efectuate de EFT către VANZATOR, conform următoarelor instrucţiuni:
Banca..............................
Adresa.........................
SWIFT:
Titular cont:
Cont IBAN:
Platitor:

......................................
.....................................
.....................................
S.C. Energy Finacing Team Romania S.R.L

Articolul 6
Confidenţialitate
Fiecare Parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentaţiilor, datelor sau
cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului Contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în
totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte Părţi.
Fac excepţie de la prevederile alin.(1):
a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;
b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;
c) informaţiile solicitate de Operatorul de Transport şi de Sistem, în conformitate cu prevederile Codului tehnic
al reţelei electrice de transport şi ale Codului comercial al pieţei angro de energie electricǎ.
Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 3 ani după încetarea valabilităţii prezentului Contract.

Articolul 7
Forta Majora
Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau totală a obligaţiilor ce decurg din
acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii Forţei Majore. Circumstanţele de Forţă Majoră sunt cele care
pot apărea pe parcursul derulării acestui Contract în urma producerii unor evenimente deosebite cum ar fi
calamităţi naturale, război, embargo, care nu au putut fi luate în considerare de Părţi la încheierea Contractului şi
care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului Părţilor.
Partea care invocă Forţa Majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părţi în termen de
48 de ore de la apariţia acesteia, cu confirmarea organelor competente de la locul producerii evenimentului ce
constituie Forţă Majoră şi cu estimarea duratei după care aceasta îşi încetează efectele.
Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a Forţei Majore nu înlătură efectul exonerant de răspundere al acesteia,
dar antrenează obligaţia Părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte Părţi, prin faptul
necomunicării.
Orice termen sau termene la care se face referire în prezentul Contract şi în care o obligaţie anume trebuie
îndeplinită va fi extins cu o perioadă de timp egală cu perioada de întârziere cauzată de evenimentul de Forţă
Majoră.
Perioada de Forţă Majoră se va sfârşi atunci când Partea care a emis notificarea conform
alin. (2) emite o nouă notificare prin care anunţă că este capabilă să îşi îndeplinească din nou toate obligaţiile ce îi
revin prin prezentul Contract şi reia îndeplinirea tuturor obligaţiilor care fac obiectul notificării respective.

Articolul 8
Cesiune contractelor, legislatia aplicabila, raspunderea contractuala, litigii
8.1

Cesiunea contractelor

EFT are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, inclusiv creantele, fara a
obtine in prealabil acordul scris al VANZATORULUI. Cesiunea nu va exonera EFT de nici o responsabilitate
privind obligatiile asumate prin contract.
In cazul dizolvarii VANZATORULUI in mai multe societati comerciale, fiecare dintre societatile rezultate va
prelua parte din obligatiile VANZATORULUI din prezentul contract, pana la lichidarea acestora.
VANZATORUL are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, inclusiv
creantele, fara a obtine in prealabil acordul scris al EFT. Cesiunea nu va exonera VANZATORUL de nici o
responsabilitate privind obligatiile asumate prin contract.

8.2

Legislatia aplicabila si raspunderea pentru respectarea contractului

Acest contract si toate obligatiile partilor care rezulta din derularea lui se supun in totalitate si sub toate aspectele
legislatiei romane in vigoare. Fiecare parte va respecta intotdeauna toate legile in vigoare aplicabile in Romania
(inclusiv tratatele si conventiile internationale la care Romania este semnatara), ordonantele, regulile,
regulamentele, ordinele si deciziile ANRE si alte acte guvernamentale sau ale oricaror altor autoritati publice care
au drept de jurisdictie.
Cantitatea din contract efectiv tranzacţionată de parti pe baza acestui contract reprezintă Schimbul Bloc sau o
parte din Schimbul Bloc notificat de fiecare din părţi, conform prevederilor „Codului Tehnic al Reţelei Electrice
de Transport” şi ale „Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică”.
Fiecare Parte are obligaţia de a se înregistra la Operatorul de Transport şi de Sistem ca Parte Responsabilă cu
Echilibrarea sau de a-şi transfera responsabilitatea echilibrării unei alte Părţi Responsabile cu Echilibrarea şi
trebuie să notifice, direct sau indirect, operatorului pieţei de echilibrare, schimbul bloc conform cantitǎţilor de
energie electricǎ din prezentul contract.
Penalizǎrile financiare pe care o parte ar trebui sǎ le plǎteascǎ pentru dezechilibre conform prevederilor Codului
comercial al pieţei angro de energie electricǎ, ca urmare a transmiterii de cǎtre cealaltǎ parte a notificǎrii fizice
incorecte, vor fi plǎtite de partea care a notificat incorect. Dacǎ ambele Pǎrţi transmit notificǎri fizice incorecte,
penalizǎrile financiare aferente sunt suportate de ambele Pǎrţi .
8.3

Răspunderea contractuală

Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract, Părţile răspund
conform legii.
8.4

Litigii

Litigiile decurgand din interpretarea si/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale
amiabila, vor fi supuse spre solutionare autoritatilor competente, sau instantelor judecatoresti de drept comun,
conform intelegerii partilor.

Articolul 9
Autorizare, Notificari
9.1

Autorizare

Părţile afirmă şi garantează că au obţinut toate autorizaţiile şi licenţele necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor
conform prezentului Contract.
Fiecare dintre Părţi va desemna un reprezentant autorizat, care o va putea angaja în legătură cu livrările
prevăzute de prezentul Contract. Dacă o Parte nu îşi desemnează reprezentantul autorizat, persoana care
semnează prezentul Contract în numele şi pe seama Părţii respective va fi reprezentantul autorizat al acesteia.
9.2

Notificări

Notificările, facturile sau alte documente trimise de o Parte celeilalte în legătură cu prezentul Contract vor fi
trimise prin fax la numerele specificate mai jos şi vor fi considerate primite cînd se obţine confirmarea
transmisiunii fax din aparat. Oricare dintre Părţi îşi poate modifica numărul de fax trimiţînd celelalte Părţi o
notificare scrisă.
Pentru VANZATOR:

Pentru EFT:

Bd. Mircea Voda, nr. 24, et 2, sector 3,
Bucuresti , Romania
Attn.: Aurelia Mocanu
Tel: +40 21 302 36 23
Fax: +40 21 302 36 24
e-mail: aurelia.mocanu@eft-group.net

Articolul 10
Modificarea circumstantelor, Rezilierea Contractului
10.1 Modificarea circumstantelor
In sensul prezentului contract, „modificare de circumstanţe” semnifică aplicarea actelor normative şi
reglementărilor româneşti, precum şi a modificărilor şi/sau abrogărilor ce ar putea să apară în actele normative şi
reglementările existente după data efectivă de intrare în vigoare a prezentului contract. Modificarea
circumstanţelor va include, fără însă a se limita la, introducerea unor noi impozite sau taxe, modificarea aplicării,
sau calculării, bazei de calcul, a unor impozite sau taxe, sau modificarea valorii sau ratei unor impozite, taxe sau
tarife reglementate în vigoare.
10.2 Rezilierea Contractului
Rezilierea contractului din initiativa EFT, inainte de data expirarii contractului, are loc :
10.2.1 In cazul întreruperii livrării de energie electrica din cauze de forţă majoră pe o durată de peste 15
(cincisprezece) zile, cu notificare in scris a Vânzătorului, cu 5 (cinci) zile inainte de data rezilierii
efective, daca partile nu convin altfel;
10.2.2 In cazul pierderii calităţii de persoană juridică a VANZATORULUI, care a stat la baza încheierii
contractului, cu un preaviz de 10 (zece) zile, inainte de data rezilierii efective;
10.2.3 Dacă VANZATORUL refuză să încheie un act adiţional la acest contract, în condiţiile modificării
reglementărilor sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia, cu un
preaviz de 10 (zece) zile;
10.2.4 In cazul nerespectarii de catre VANZATOR a clauzelor contractuale si in alte condiţii prevăzute de
reglementările legale, în vigoare.
Rezilierea contractului din initiativa VANZATORULUI, inainte de data de expirare, are loc :
10.2.5 In cazul pierderii calităţii de persoană juridică a EFT, care a stat la baza încheierii contractului, cu un
preaviz de 10 (zece) zile, inainte de data rezilierii efective;
10.2.6 Dacă EFT refuză să încheie un act adiţional la acest contract, în condiţiile modificării reglementărilor
sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia, cu un preaviz de 10 (zece)
zile, inainte de data rezilierii efective;
10.2.7 In cazul nerespectarii de catre EFT a clauzelor contractuale si in alte condiţii prevăzute de
reglementările legale, în vigoare sau EFT nu a platit facturile emise conform art.5., daca partile nu se
inteleg altfel.
Articolul 11
Amendamente
Prezentul Contract poate fi amendat numai printr-un document scris şi semnat de ambele Părţi.
Daca printr-un act normativ (Lege, Ordonanţa a Guvernului, Ordonanţa de Urgenţã 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 parţile au obligaţia
modificarii/completarii în consecinţã a contractului prin încheierea unui act adiţional la contract.

Articolul 12
Număr de exemplare
Prezentul Contract intra in vigoare la 01.08.2010, este intocmit in doua exemplare şi toate exemplarele sale vor
constitui unul şi acelaşi document. Fiecare Parte va reţine un exemplar semnat din prezentul Contract.
Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul contract.
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Anexa 1 la Contractul …………………

PRETUL DE CONTRACT

Art.1. Pretul de contract este de ............. LEI/MWh, stabilit in urma licitatiei pe PCCB.
Pretul contine contravaloarea serviciului de transport, componenta de injectie in retele, TG si nu
include TVA.
Art.2. Algoritmul de reactualizare a preţului de contract:
In cazul în care, dupã încheierea contractului ANRE stabileşte o nouã valoare, TG1, a tarifului
zonal de transport pentru introducerea energiei în reţea (TG), noua valoare,
PC1, a preţului de contract va fi:
PC1=PC+(TG1-TG)
Art.3. Pretul de contract nu conţine TVA.
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Anexa 2 la Contractul …………………

CANTITATI DE CONTRACT
Cantitatile de contract sunt aferente unei puteri de 30 MW, in banda zilnica, pe toata durata contractului.
Luna de contract

Cantitate [MWh]

August 2010

22.320

Septembrie 2010

21.600

Octombrie 2010

22.350

Noiembrie 2010

21.600

Decembrie 2010

22.320

Ianuarie 2011

22.320

Februarie 2011

20.160

Martie 2011

22.290

Aprilie 2011

21.600

Mai 2011

22.320

Iunie 2011

21.600

Iulie 2011

22.320

TOTAL

262.800
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