opcom

Anunt de Organizare
Sesiune de Licitatie

29 decembrie 2010

operatorul
pie~ei de
energie
electridi
din
ROMANIA

inregistrare:

___ ~It!;j£"
In confonnitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 42/2005, Regulamentului privind cadrul
organizat de tranzadionare a contractelor bilaterale de energie electrica si Procedurii de
fundionare a Pietei Centralizate a Contractelor Bilaterale de Energie Electrica atribuite prin
Hcitatie publica,
SC Operatorul Pietei de Energie 8ectrica "Opcom" SA organizeaza in data de
29 decembrie 2010, ora 10:00, la sediul societatii din Bucuresti, b-dul Hristo Botev nr. 16
18, sesiunea de lidtatie destinata tranzadionarii ofertei MIT_Sf_OO2.

Anul _ :!!K~_

1.1.

Luna

ad, Hristo Botev 1&13,
sedor 3, BucLlrestI 030236,
ROMANIA
Tel: +40(11)3071.450;

Fax; +40(21)3071.400;

Partidpantii la Piata centralizata a Contractelor Bilaterale ee daresc sa partidpe in calitate
de vanzaror pot consulta continutul ofertei §i conditiile contractului aferent ofertei, propuse
de catre cumpararor pe pagina WEB a OPCOM SA (www.opoom.ro) in meniul Tranzadii
Rezultate/ Piete Centralizate Contracte Bilaterale/ Piata Centralizata a Contracteior Bilaterale
atribuite prin lidtatie publica/ Oferte 51 Rezultate 2010.

Sodetate Comerciala pe
actiunI~!a

P,egisIrui ComertuIui <u 1'\('.
J40i751212QOO

In vederea inscrierii la lidtatie partidpantii trebuie sa constituie garantii in cuantum de 1 %
din valoarea contractului publicat impreuna cu oferta de cumparare, cu valabilitate
5 ianuarie 2011 51 sa faca dovada constituirii garantiilor pana eel mai tarziu marti,
28 decembrie 2010, ora 17:00.

001

Data

22 decembrie 2010

~
M
R

Nr. lesire participant la PCCB ...... din data ..... .
Nr. Intrare S.C. OPCOM SA ... din data .. .

OFERTA DE CUMPARARE
CU pre\ maxim

C<1tre,
Societatea Comercial<1 Operatorul Pie\ei de Energie Electrica - OPCOM SA
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucure~ti
Societatea S. C. ArcelorMit!al Gala\i SAcu sediul in Gala\i, Str. Smardan nr. 1
inregistrat<1 la Oficiul Registrului Comer\ului cu num<1rul J17121/1991,
reprezentata prin director general Thierry Le Gall, in conformitate cu
prevederile Procedurii opera\ionale privind func\ionarea Pie\ei Centralizate a
Contractelor Bilaterale de Energie Electric<1 atribuite prin licita\ie publica,
solicit inregistrarea pentru tranzac\ionare pe Pia\a Centralizata a Contractelor
Bilaterale pentru energie electrica atribuite prin licita\ie publica, in cadrul
sesiunii de licita\ie din data 29.12.2010 a urm<1toarei oferte de cumparare.
Cantitatea 1.752.000 MWh
Pre\ul 130,00 Lei/MWh (f<1raT G)
Perioada de livrare: 07.01.2011

+

06.01.2012

Data inceperii livr<1rii: 07.01.2011

Tn cazul atribuirii ofertei ne oblig<1m s<1 incheiem contractu I bilateral cu
respectarea intocmai a formei ~i con\inutului contractu lui publicat impreuna cu
oferta.

CONTRACT
de vânzare - cumpărare a energiei electrice
pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică (PCCB)
nr. …......... din data …..............…..
Părţile Contractante
SC ArcelorMittal GALAŢI S.A, cu sediul în Galaţi, str. Smârdan, nr. 1, cod poştal nr.
800698, jud. Galaţi, telefon nr. 0236801003, fax nr. 0236803002, CIF 1639739 înregistrată
la
Registrul
Comerţului
cu
nr.
J
17/21/18.02.1991,
cont
bancar
nr.
RO15RNCB014103287545, deschis la Banca Comercială Română Sucursala Galaţi,
furnizor, titular al licenţei ANRE nr 906/09.11.2009, reprezentat legal prin Thierry Alain
Francois LE GALL- CEO, având calitatea de Cumpărător, pe de o parte,
şi
........................................................................, cu sediul în ...................…………… , adresa
……………………............, judeţul …………….............., cod poştal ....………………, telefon
......……………….., telex .......…………………, fax …………..……..., cod fiscal
……............................,
înscris
în
registrul
comerţului
la
nr.
…………………………………............, cont de virament nr. ............................………..……,
deschis la ………..……….............., titular al licenţei ANRE nr……….................,.
reprezentat legal prin …………….…......, având calitatea de Vânzător, pe de altă parte,
ambele numite în continuare Părţi,
încheie prezentul Contract („Contractul”) în baza rezultatelor licitaţiiei organizate de
OPCOM la solicitarea Cumpărătorului
Terminologie
Art.1. - Termenii utilizaţi în prezentul Contract sunt definiţi în anexa 1.
Obiectul Contractului
Art.2. -(1) Obiectul Contractului îl constituie vânzarea de către Vânzǎtor şi cumpărarea de
către Cumpǎrǎtor a unei cantitati de energie electrică de 200 MW livrată in regim liniar, in
fiecare interval de baza orar a perioadei de contract de un an, la preţul de contract
prevǎzut în Anexa 2.
Cantităţile de energie electricǎ şi preţul sunt stabilite în conformitate cu rezultatele licitaţiei
menţionate anterior.
(2) Preţul de contract include componenta tarifului de transport pentru introducerea
energiei în reţea.
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Condiţiile de desfăşurare a vânzării/cumpărării
Art. 3-(1) Cantităţile de energie electrică contractate sunt ferme, Vânzătorul asumându-şi
obligaţia de a le livra şi vinde Cumpărătorului, iar Cumpărătorul asumându-şi obligaţia de
a le accepta şi cumpăra la preţul de contract din Anexa 2.
Art. 3- (2) La solicitarea expresă a Cumpărătorului, transmisă în scris cu cel puţin 5 zile
înaintea începerii Lunii Contractuale, Vânzătorul va accepta reducerea cu până la 50% a
cantităţii orare de energie electrică contractată de 200MWh. Noua cantitate de energie
electrică solicitată de Cumpărător pentru luna respectivă va fi livrată de Vanzător tot în
regim liniar şi va constitui baza de calcul pentru factura emisă de Vanzător pentru luna
respectivă, cantitatea de energie orar contractată fiind considerată ca fiind implicit
modificată fără a mai fi necesară vreo altă formalitate.
Art.4. - (1) Cantitǎţile de energie electrică vor fi livrate în reţeaua electricǎ de transport.
Art. 5. Părţile convin ca energia electrică tranzacţionată conform prezentului Contract să fie
măsurată în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat
prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.17/2002, cu modificările ulterioare şi ale Codului
comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.
25/2004, cu modificǎrile ulterioare.
Art. 6. . Nici una din prevederile acestui Contract referitoare la obligaţiile Vânzătorului de a
vinde cantităţile din contract la preţul de contract, nu exonerează Vânzătorul de obligaţia
de a respecta strict dispoziţiile Operatorului de Transport şi de Sistem, date în conformitate
cu prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 20/2004, cu modificările ulterioare, şi ale Codului comercial al pieţei
angro de energie electrică, cu modificǎrile ulterioare.
Art. 7. Nici una din prevederile acestui Contract referitoare la obligaţiile Cumpărătorului de
a cumpăra de la Vânzător, la preţul de contract, cantităţile din contract, nu exonerează
Cumpărătorul de obligaţia de a respecta strict dispoziţiile Operatorului de Transport şi de
Sistem, în conformitate cu prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi ale
Codului comercial al pieţei angro de energie electrică.
Art. 8. Cantitatea de energie electrică tranzacţionată de Părţi conform prezentului Contract
reprezintă Schimbul Bloc sau face parte din Schimbul Bloc notificat de fiecare dintre Părţi,
conform prevederilor Codului comercial al pieţei angro de energie electrică.
Art. 9. - (1) În vederea producerii efectelor Contractului fiecare Parte se înregistreazǎ în
prealabil la Operatorul Pieţei de Echilibrare ca Parte Responsabilǎ cu Echilibrarea sau
transferǎ responsabilitatea echilibrǎrii unei alte Pǎrţi Responsabile cu Echilibrarea şi
trebuie sǎ notifice, direct sau indirect, Operatorului de Transport şi de Sistem, Schimbul
Bloc conform cantitǎţilor de energie electricǎ din prezentul Contract. Părţile îşi comunică
una alteia denumirea şi codul PRE care are responsabilitatea echilibrării pentru fiecare din
Părţi.
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(2) Penalizările financiare pe care o Parte ar trebui sǎ le plǎteascǎ pentru dezechilibre
conform prevederilor Codului comercial al pieţei angro de energie electricǎ, ca urmare a
transmiterii de către cealaltă Parte a notificării fizice incorecte, vor fi plǎtite de Partea care
a notificat incorect. Dacǎ ambele Pǎrţi transmit notificǎri fizice incorecte, penalizǎrile
financiare aferente sunt suportate de ambele Pǎrţi.
Perioada de Valabilitate a Contractului
Art.10 – (1) Perioada de valabilitate a prezentului Contract va începe la data de 07.01.2011
ora 00:00 (Data Efectivă de intrare în vigoare a prezentului Contract) şi va expira la
06.01.2012, ora 24:00 (Data de Expirare)
(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, conform înţelegerii Părţilor.
.
Facturarea şi condiţiile de plată.
Art. 11. Contravaloarea energiei electrice ce urmează să fie primită de către Vânzător de la
Cumpărător în fiecare Lunǎ Contractualǎ din perioada de valabilitate a Contractului, se
calculează ca suma produselor între cantitatea de energie electricǎ orar contractată,
numărul de ore din respectiva Lunǎ Contractualǎ şi preţul de contract prevăzut în anexa 2.
Contravaloare energie electrica lună de consum =
n

=

 200  n  pret de contract

unde “n” este numarul de ore din luna de Consum
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Art. 12. Tarifele reglementate pentru serviciul de transport se aplică cu valoarea în vigoare
la momentul facturării. În cazul în care, ulterior încheierii prezentului Contract, ANRE
modifică tarifele reglementate sau stabileşte altele noi, preţul de contract prevăzut în
anexa 2 va fi modificat printr-un act adiţional la prezentul Contract, conform prevederilor
punctului 3 din anexa 2.
Art. 13. În prima Zi Financiară a fiecărei Luni Contractuale, Vânzătorul va emite către
Cumpărător o factură cu suma pe care acesta trebuie să o plătească pentru respectiva
Lună Contractualǎ, calculată conform prevederilor art. 11
Art. 14. Factura emisă de Vânzător va fi transmisă în ziua emiterii, prin fax, Cumpărătorului
iar acesta o va fi plăti de în termen de 5 Zile Financiare de la data emiterii. In interiorul
acestui termen se pot face plǎţi parţiale.
Art. 15. În cazul în care o sumă facturată de către Vânzător este contestată integral sau în
parte de Cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă Vânzătorului cuprinzând
obiecţiile sale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii facturii prin fax, şi va plăti
suma rămasă necontestată până la data scadenţei. Obiecţiile eventuale ale
Cumpărătorului privind valorile facturate prezentate în nota explicativă se vor concilia între
3

părţi în termen de 2 Zile Financiare de la data formulării pretenţiilor de către Cumpărător.
Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre
judecătorească a fi datorate de Cumpărător, acesta va plăti pe lângă suma datorată, o
penalitate calculată conform prevederilor art.17. In cazul în care în urma contestaţiei s-a
stabilit reducerea valorilor facturate, Cumpărătorului i se restituie eventualele sume şi
penalităţi aferente calculate potrivit art.17, deja plătite, corespunzătoare reducerii
respective.
Art. 16. Factura se consideră achitată de către Cumpărător la data înregistrării plăţii în
extrasul de cont al Cumpărătorului, la data preluării cecului de către Vânzător, la data
intrării numerarului în casieria Vânzătorului, la data procesului verbal de compensare, sau
la data corespunzătoare oricărui alt mod prevăzut expres în reglementările legate de plată,
acceptate de Pǎrţi.
Art. 17. Neachitarea facturii de către Cumpărător până la data scadenţei, prevăzute la
art.14, atrage după sine penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile se calculează ca un procent egal cu dobânda datorată pentru neplata la
termen a obligaţiilor către bugetul de stat;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei până la data
(exclusiv) achitării integrale a obligaţiilor de plată;
c) valoarea totalǎ a penalităţilor nu poate depăşi valoarea facturii.
Obligaţii şi drepturi
Art. 18. Vânzătorul are următoarele obligaţii:
a) să deţină şi să menţină în vigoare licenţa de producere şi/sau licenţa de furnizare a
energiei electrice şi să respecte prevederile acestora/acesteia;
b) să asigure livrarea către Cumpărător a energiei contractate în termenii prezentului
contract.
Art. 19. Vânzătorul are următoarele drepturi:
a) să factureze Cumpărătorului energia electrică livrată;
b) să iniţieze modificarea şi completarea Contractului de vânzare cumpărare a energiei
electrice sau a anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi, prin acte
adiţionale, atunci când consideră necesară detalierea, completarea sau
introducerea unor clauze noi;
c) să sisteze livrarea de energie electrică la Cumpărător, ca urmare a neplăţii facturii şi
penalităţilor de întârziere, în condiţiile art.27.
Art. 20. Cumpărătorul are următoarele obligaţii:
a) să achite facturile pentru cantitatea de energia electrică contractată, precum şi orice
plăţi în caz de penalitǎţi datorate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
b) să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare referitoare la regimul de
funcţionare a instalaţiilor consumatorilor industriali conectaţi la Sistemul Energetic
Naţional, dupǎ caz.
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Art. 21. Cumpărătorul are următoarele drepturi:
a) să primească cantitatea de energie electrică contractată în conformitate cu prevederile
prezentului Contract;
b) să solicite Vânzătorului modificarea şi completarea prezentului Contract şi a anexelor la
acesta sau să iniţieze acte adiţionale la Contract, atunci când apar elemente noi sau când
consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale.
Art. 22 - (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină şi să păstreze pe parcursul
derulării Contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor
cuprinse în acest Contract, respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.
(2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, cu restricţii de
confidenţialitate conform prevederilor art.23, la toate informaţiile, documentaţiile sau datele
necesare pentru buna derulare a acestui Contract.
(3) Părţile garantează una celeilalte că prezentul Contract reprezintă o obligaţie fermă,
legală, opozabilă în justiţie în termenii acestui Contract.
Confidenţialitatea
Art. 23- (1) Fiecare Parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor,
documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza
prezentului Contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără
consimţământul scris al celeilalte Părţi.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1):
a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în
vigoare;
b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea Contractului;
c) informaţiile solicitate de Operatorul de Transport şi de Sistem, în conformitate cu
prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi ale Codului comercial al pieţei
angro de energie electricǎ.
(3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 2 ani după încetarea valabilităţii prezentului
Contract.
Răspunderea contractuală
Art. 24. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul
Contract, Părţile răspund conform legii
Art. 25. Părţile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi/sau derularea prezentului
Contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, să fie supuse instanţelor judecătoreşti
competente..
Art. 26. Nici una dintre Părţi nu poate cesiona parţial sau total drepturile şi obligaţiile
decurgând din acest Contract fără obţinerea în prealabil a acordului scris al celeilalte Părţi.
Incetarea contractului
Art. 27. Rezilierea Contractului din iniţiativa Vânzătorului, înainte de Data de Expirare,
poate avea loc în următoarele cazuri:
a) dacă factura şi penalităţile datorate nu au fost achitate după 30 de Zile Financiare
de la data scadenţei, Vânzătorul transmite Cumpărătorului un preaviz, iar după 7
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b)

c)

d)

e)
f)

zile de la data transmiterii preavizului, poate decide sistarea livrării de energie
electrică la Cumpărător;
reluarea livrării energiei electrice după sistarea prevǎzută la lit.a) se poate realiza în
baza aceluiaşi Contract, după efectuarea plăţii integrale a facturii, a penalităţilor
datorate, a altor prejudicii produse Vânzătorului de întreruperea livrării conform
Contractului; reluarea livrării se face în termen de cel mult 1 zi de la achitarea
tuturor obligaţiilor de plată de către Cumpărător şi de la primirea solicitării de reluare
a livrării;
în cazul în care Cumpărătorul nu efectuează în termen de10 zile de la data sistării
livrării de energie electrică plata integrală a facturii şi penalităţilor datorate,
Vânzătorul are dreptul să rezilieze contractul, urmând să recupereze sumele
datorate conform reglementărilor legale în vigoare;
în cazul în care Cumpărătorul refuză să încheie un act adiţional la acest Contract, în
condiţiile modificării reglementărilor sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat
la baza încheierii acestuia, cu un preaviz de 30 de zile, cu condiţia ca nici o încetare
să nu intre în vigoare dacă Vânzătorul şi Cumpărătorul nu ajung la o înţelegere
referitoare la amendare, după negocieri diligente şi cu bună credinţă.
în cazul în care Cumpărătorul îşi pierde calitatea de persoană juridică, ce a stat la
baza încheierii contractului, după un preaviz de 10 zile;
în orice alte cazuri prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 28. Rezilierea Contractului din iniţiativa Cumpărătorului, înainte de Data de Expirare,
poate avea loc în următoarele cazuri:
a) în cazul întreruperii livrării de energie din cauze de forţă majoră pe o durată de
peste 30 de zile, cu anunţarea prealabilă în scris a Vânzătorului, în termen de 10
zile;
b) în cazul pierderii calităţii de persoană juridică a Vânzătorului, care a stat la baza
încheierii Contractului, cu un preaviz de 10 zile;
c) dacă Vânzătorul refuză să încheie un act adiţional la acest Contract, în condiţiile
modificării reglementărilor sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza
încheierii acestuia, cu un preaviz de 30 de zile;
d) în alte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Art. 29. Prezentul Contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:
a) terminarea perioadei de valabilitate stabilită conform prevederilor art. 10;
b) în caz de încetare a Contractului cu acordul ambelor Părţi, după minim 5 zile de la
solicitarea făcută în acest sens de una din Părţi.
c) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre Părţi, Părţile
fiind însă ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în
momentul apariţiei cauzei.
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Modificarea circumstanţelor
Art. 30. În sensul prezentului Contract, „modificare de circumstanţe” semnifică aplicarea
actelor normative şi reglementărilor româneşti, precum şi a modificărilor şi/sau abrogărilor
ce ar putea să apară în actele normative şi reglementările existente după Data Efectivă de
intrare în vigoare a prezentului Contract. Modificarea circumstanţelor va include, fără însă
a se limita la, introducerea unor noi impozite sau taxe, modificarea aplicării, sau calculării,
bazei de calcul, a unor impozite sau taxe, sau modificarea valorii sau ratei unor impozite,
taxe sau tarife reglementate în vigoare.
Forţa Majoră
Art. 31. - (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau
totală a obligaţiilor ce decurg din acest Contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii Forţei
Majore. Circumstanţele de Forţă Majoră sunt cele care pot apărea pe parcursul derulării
acestui Contract în urma producerii unor evenimente deosebite cum ar fi calamităţi
naturale, război, embargo, care nu au putut fi luate în considerare de Părţi la încheierea
Contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului Părţilor.
(2) Partea care invocă Forţa Majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părţi în
termen de 5 zile de la apariţia acesteia, cu confirmarea organelor competente de la locul
producerii evenimentului ce constituie Forţă Majoră şi cu estimarea duratei după care
aceasta îşi încetează efectele.
(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a Forţei Majore nu înlătură efectul exonerant de
răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia Părţii care o invocă de a repara pagubele
cauzate celeilalte Părţi, prin faptul necomunicării.
(4) Orice termen sau termene la care se face referire în prezentul Contract şi în care o
obligaţie anume trebuie îndeplinită va fi extins cu o perioadă de timp egală cu perioada de
întârziere cauzată de evenimentul de Forţă Majoră.
(5) Perioada de Forţă Majoră se va sfârşi atunci când Partea care a emis notificarea
conform
alin. (2) emite o nouă notificare prin care anunţă că este capabilă să îşi îndeplinească din
nou toate obligaţiile ce îi revin prin prezentul Contract şi reia îndeplinirea tuturor obligaţiilor
care fac obiectul notificării respective.
Litigii
Art. 32. Divergenţele decurgând din interpretarea şi / sau executarea prezentului Contract,
care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţei
judecătoreşti competente.
Notificări
Art. 33. Orice notificare, punere în întârziere sau solicitare cerută sau autorizată prin
prezentul Contract va fi transmisă în scris şi va fi considerată transmisă numai dacă:
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a) Notificarea, punerea în întârziere sau solicitarea va fi predată personal Părţii

respective;
b) Notificarea, punerea în întârziere sau solicitarea va fi transmisă prin scrisoare

recomandată cu confirmare de primire cerută de către Partea în cauză;
c) Notificarea, punerea în întârziere sau solicitarea va fi transmisă prin fax şi cu o copie

de confirmare prin poştă;
d) Notificările, punerile în întârziere sau solicitările vor fi trimise:

Pentru Cumpărător, pe adresa:ArcelorMittal
În atenţia Adrian FRATILA, Sef Serviciul Energetic Şef
e) Pentru Vânzător, pe adresa: _____________________________

În atenţia: __________________
f)

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

g) la momentul predării, dacă este înmânată personal Părţii respective;
h) în termen de

5 Zile Financiare după transmiterea prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire (în fiecare caz, cu cererea confirmării de primire din partea
Părţii relevante);

i)

În cazul transmiterii prin fax şi a copiei de confirmare prin poştă:
Pentru Cumpărător: 0236803040
Pentru Vânzător:

a) Adresele de mai sus pot fi schimbate oricând de oricare dintre Părţi prin notificare
scrisă către cealaltă Parte, notificarea producând efecte începând cu data primirii.

Dispoziţii finale
Art. 34. Acest Contract şi toate obligaţiile care rezultă pentru Părţi din derularea acestuia,
se supun în totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare. Orice modificare
a termenilor prezentului Contract se va efectua numai prin acordul ambelor Părţi
consemnat în scris sub forma unui act adiţional care va menţiona modificările aduse
Contractului. După data încheierii unui asemenea act adiţional, Contractul în forma astfel
modificată va deveni obligatoriu pentru ambele Părţi.
Art. 35. Orice divergenţe de natură tehnică, operaţională sau comerciala între Părţile
prezentului Contract, care nu se pot rezolva pe cale amiabilă în termen de 45 de zile, se
vor înainta spre soluţionare, instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 37. - (1) Anexele 1 - 2 fac parte integrantă din prezentul contract.
(2) Dacǎ printr-un act normativ (Lege, Ordonanţǎ a Guvernului, Ordonanţǎ de Urgenţă a
Guvernului, Hotǎrâre a Guvernului, reglementare ANRE) sunt emise prevederi contrare
clauzelor din prezentul Contract, iar aceste prevederi sunt de imediată aplicare, se vor
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aplica prevederile din actul normativ, de la data intrării în vigoare a acestuia, iar Pǎrţile au
obligaţia modificǎrii/completǎrii în consecinţă a Contractului prin încheierea unui act
adiţional la Contract
Prezentul Contract a fost încheiat la data de [..............…] în două exemplare, câte unul
pentru fiecare Parte şi intră în vigoare la data de [……………].

SEMNATARI:
Din partea

Din partea

Vânzătorului

Cumpărătorului
CEO
Thierry Alain Francois LeGall
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Anexa 1
la contractul numărul ......., anul ......, luna ......., ziua ........
ANRE
Lună Contractuală
Cumpărător
Furnizor

Data Intrării în Vigoare
Consumator eligibil de
energie electricǎ
Parte
Parte Responsabilǎ cu
Echilibrarea- PRE

PCCB
Producǎtor de energie
electricǎ
Punct de Livrare
Schimb Bloc
Vânzător
Zi Financiară

DEFINIŢIA TERMENILOR
Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei
O lună calendaristică din cadrul unui an
calendaristic
Consumator eligibil de energie electricǎ ce uzează
de dreptul de eligibilitate, Furnizor, Producǎtor de
energie electricǎ
Persoanǎ juridică, titulară a unei licenţe de
furnizare, care asigurǎ alimentarea cu energie
electrică a unuia sau mai multor consumatori, în
baza unui contract de furnizare
Data la care prezentul contractul intră în vigoare şi
devine obligatoriu din punct de vedere juridic
pentru ambele Părţi
Consumatorul care poate să aleagǎ furnizorul şi
sǎ contracteze direct cu acesta energia necesarǎ,
având acces la reţelele de transport şi/sau
distribuţie
Vănzător sau Cumpărător
Titular de licenţă care a fost înregistrat de
Operatorul Pietei de Echilibrare ca parte
responsabilă cu echilibrarea, în conformitate cu
prevederile Codului comercial al pieţei angro de
energie electricǎ; o parte responsabilă cu
echilibrarea îşi poate asuma, de asemenea,
responsabilitatea echilibrării pentru alţi titulari de
licenţă
Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de
energie electrică
Persoanǎ juridicǎ, titularǎ de licenţǎ, având ca
specific activitatea de producere a energiei
electrice, inclusiv în cogenerare
Punctul sau puncte la care se măsoară vânzarea
şi cumpărarea de energie electrică
Schimb de energie electrică între două părţi
responsabile cu echilibrarea
Producǎtor de energie electricǎ şi Furnizor
Orice zi în care băncile prin care operează părţile
sunt deschise pentru operaţiuni financiare
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Anexa2
la contractul numărul ......., anul ......., luna ......., ziua ........
PREŢUL DE CONTRACT

1. Preţul de contract pentru fiecare oră este.............lei/MWh, reprezentând preţul
rezultat în urma licitaţiei pe PCCB şi prin aplicare algoritmului de reactualizare a
preţului de Contract, conform prevederilor punctului 4.
2. Preţul de contract include componenta tarifului zonal de transport pentru
introducerea energiei în reţea.
3. Preţul de contract nu include TVA şi acciza aferentă vânzării de energie electrică
pentru scopuri comerciale
4. Algoritmul de reactualizare a pretului de contract: in cazul modificarii de catre ANRE
a tarifului componentei de introducerere in retea Tg, la pretul de contract specificat
la art.1 se va adauga diferenta dintre (Tarif Tg nou – Tarif Tgvechi). Calculul pretului
de oferta s-a efectuat luind in considerare valoarea componentei Tg (vechi)
specificata in Ordinul ANRE nr.101/23.12.2009.

Vanzator,

Cumparator,
CEO
Thierry Alain Francois LeGall
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