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In conformitate 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,

Ziua

_:2JL_

Bd. Hristo Botev 16-18,
sector 3, Bucuresti 030236,

SC Operatorul Pietei de Energie Electrica "Opcom" SA organizeaza in data de
07 iulie 2011, ora 14:30, la sediul societatii din Bucuresti, b-dul Hristo Botev nr. 16-18,
sesiunea de licitatie destinata tranzactionarii ofertei CE_ROV_256.

I

ROMANIA
Tel: +40(21)3071.450;

Fax: +<10(21)3071.400;
www.opcom.ro

Participantii la Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale ce doresc sa participe in calitate
de cumparator pot consulta continutul ofertei si conditiile contractului aferent ofertei,
propuse de catre vanzator pe pagina WEB a "Opcom" SA (www.opcom.ro) in meniul
Tranzactii - Rezultate/ Piete Centralizate Contracte Bilaterale/ Piata Centralizata a
Contractelor Bilaterale atribuite prin licitatie publica/ Oferte si Rezultate 2011.

Societate Comerciala pe
actiuni inregistrata la
Registrul Comertului cu nr.
]40/7542/2000

In vederea inscrierii la licitatie, participantii trebuie sa constituie garantii in cuantum de 1%
din valoarea contractului publicat impreuna cu oferta de vanzare, cu valabilitate
14 iulie 2011/ si sa faca dovada constituirii garantiilor pana cel mai tarziu miercuri, 06
iulie 2011, ora 16:30.

Ofertele de cumparare pot fi transmise la SC Operatorul Pietei de Energie Electrica "Opcom"
SA pana cel mai tarziu joi, 07 iulie 2011, ora 13:30.

Data
28 iunie 2011
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OFERT Ă DE VÂNZARE
cu

preţ

minim

Către,

Societatea Com ~rcială ()peratorul Pieţei de Energie Electrică· OPCOM S.A.
Bd. Hristo 80tev 16-18, '5 ~ctorul 3, Bucureşti

Societatea S. c. ::omplE~ tul Energetic Rovinari SA
cu sediul în ROI inari, S' rada Energeticianului, nr. 25, jud Garj, înregistrată la Oficiul
Registrului Comlirţului a Targu Jiu, cu numărul J18/256/o.1.04.2004 reprezentat3 prin
director genera dr.in9. Tibenu Trotea, În confomlitate cu pr<9vederile Procedurii
operaţionale pri ,ind fUllcţianarea Pieţei Centralizate a Contreletelor Bilaterale de
Energie Electrici atribuit ~ prin licitaţie publică, solicit înregistrarea pentru tranzacţlonare
pe Piaţa Centra iizată a Contractelor Bilaterale pentru energie electrică atribuil,e prin
licitaţie pUblică,n cadrL I sesiunii de licitaţie din data .................. a următoarei oferte
de vânzare.
Cantitatea 4392 )0 MWh ( 50 MW banda)
Preţul

20.6,5 le /MWh ( include Tg )

Perioada de livnre 01.03.20. 11 - 31.07.2012
Data inceperii li

rrării

0'1 08.2011

În cazul atribuil ii oferte ne obligăm să îl1cheiem contractul bilat,"ral cu respectarea ÎI1
tocmai a formei şi conţillutului cOl1tractului publicat Împreună cu ()ferta.

Oala

01/05

CONTRACT
DE VANZARE-CUMPARARE A ENERGIEI ELECTRICE
Nr……………. din ……………..
Intre partile contractante
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A., cu sediul in Rovinari, str.
Energeticianului , nr.25, jud. GORJ , cod postal 215400, telefon 0253/372560, fax 0253/371590, inscrisa
in registru comertului la nr. _J18/256/01.04.2004 , cod fiscal 16302439, licenta ANRE nr.
560/25.03.2003, cod IBAN RO10RNCB0149042102500001 , deschis la Banca Comerciala Romanasucursala Gorj, reprezentata prin Tiberu Trotea, Director General si Maria Scurtu, Director Economic,
avand calitatea de VANZATOR
si
.........................................................................., cu sediul in .................., bld. ................, nr........., telefon
....................... fax nr. .......................,CUI ......................, inscrisa la Oficiul registrului comertului la nr.
....................., cod IBAN .................................., deschis la .............................., titular al licentei ANRE nr.
....................., reprezentata prin ................................... , avand calitatea de CUMPARATOR,
s-a incheiat prezentul CONTRACT.

Terminologie
Art.1. Termenii utilizati in prezentul contract sunt definiti in anexa 1.

Obiectul contractului
Art.2. (1) Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre producator si cumpararea de catre
furnizor a cantitatilor de energie electrica, la locul de vanzare-cumparare si la preturile convenite in
prezentul contract.

Conditii de desfasurare a vanzarii-cumpararii
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. Cu cel putin 10 zile lucratoare
inaintea inceperii lunii contractuale, cumparatorul va transmite catre vanzator propunerea cu cantitatiile
de energie electrica ce urmeaza sa fie preluate in fiecare interval baza de decontare in cursul lunii
contractuale. Dupa semnarea anexei 2 de catre vanzator aceste cantitati devin cantitati contractuale. In
cazul in care cumparatorul nu transmite in termenul de mai sus noua propunere de cantitati, vanzatorul va
furniza cantitatile din contract. Limitele maxim acceptate ale abaterilor lunare de la aceste cantitati se
stabilesc in intervalul +/- 10 % fata de puterea contractuala medie in banda de 50 MW. Cantitatea de
energie electrica pe fiecare IBD va fi constanta in cursul unei zile calendaristice. Aceste abateri se
stabilesc prin semnarea Anexei 2 de catre ambele parti contractante. Daca exista optiuni diferite legate de
aceste cantitati si numai o parte semneaza Anexa 2, cantitatea livrata in luna respectiva este cea stabilita
in contract fara abaterile de +/- 10 %.
La cererea expresa a cumparatorului, cantitatea din Anexa 2 poate fi de 50 MW + 0 %/- 100 %
pentru maxim 15 ( cinsprezece ) zile calendaristice pentru toata perioada de derulare a contractului.
Aceasta cerere va fi facuta in propunerea de cantitati de energie electrica trimisa lunar.
(2) Vanzatorul isi va indeplini obligatia de a vinde energia contractata prin:
a ) producerea de catre oricare dintre capacitatile proprii ;
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b )cumpararea de energie conform Codului Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica aprobat
prin Ordinul ANRE nr. 25/22.10.2004.
(3) Cumparatorul este responsabil pentru comunicarea datelor necesare catre C.N. Transelectrica
Bucuresti S.A. si S.C. OPCOM S.A. pe intreaga perioada de derulare a contractului .
Vanzatorul este responsabil pentru comunicarea datelor necesare catre C.N. Transelectrica S.A si
S.C. OPCOM S.A. Bucuresti pe intreaga perioada de derulare a contractului .
(4) Cumparatorul va plati vanzatorului contravaloarea energiei electrice contractata, care
reprezinta cantitatea de energie electrica ce urmeaza sa fie preluata de catre cumparator conform anexei 2,
la pretul de contract obtinut in urma licitatiei si care face obiectul anexei 3.
(5) Energia electrica vanduta conform prevederilor prezentului contract este masurata in
conformitate cu “Codul de masurare a energie electrice”, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr.
17/20.06.2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 04.07.2002.
Locul de masurare este la borne TRAFO bloc 400 MVA ( la gardul centralei ).
(6) Incheierea contractelor pentru transportul / distributia energiei electrice de la vanzator pana la
cumparator se face astfel:
- Contractarea si achitarea componentei de injectie in RET (componenta Tg) cu CN
Transelectrica S.A. se face de catre vanzator;
- Contractarea componentei de extractie din RET( componenta Tl) si a serviciilor de sistem,
administrare piata angro de energie electrica, a serviciilor de distributie, precum si plata
acestora se face de catre cumparator cu/catre CN Transelectrica SA si/sau filialele SC
Electrica SA;
Art.4. – (1) Partile vor respecta instructiunile si comenzile operative emise de catre operatorul de
sistem in baza Codului tehnic al retelei de transport, aprobat prin Decizia presedintelui ANRE nr.
20/27.08.2004. Obligatiile ce revin fiecarei parti in baza prezentului contract nu pot fi invocate drept
cauza a nerespectarii Codului tehnic al retelei de transport.

Facturare si plata
Art.5. (1) Contravaloarea energiei electrice ce urmeaza sa fie primita de catre cumparator de la
vanzator, se calculeaza pe baza cantitatii de energie electrica contractata, determinata potrivit anexei 2 si a
pretului din anexa 3.
(2) Pe parcursul derularii contractului, in termen de 7 zile financiare inainte de inceperea fiecarei
luni , vanzatorul va emite catre cumparator o factura reprezentand contravaloarea a 50% din cantitatea de
energie electrica contractata pentru luna urmatoare, la pretul din anexa 3. Factura va fi platita de catre
cumparator cu doua zile financiare inaintea de inceperea livrarii in luna contractuala.
(3) Neachitarea la termenele stabilite a facturilor emise conforma lin. (2) conduce la intreruperea
furnizarii energiei electrice.
(4) Pe parcursul derularii contractului, in termen de 5 zile financiare dupa incheierea lunii
contractuale, vânzatorul va emite catre cumparator factura pentru contravaloarea diferentei de cantitate
rezultata din cantitatea de energie electrica efectiv livrata in luna contractuala din care se scade cantitatea
de energie electrica facturata conform alineatului (2) la pretul din anexa 3.
(5) Cumparatorul va plati integral facturile emise de vanzator conform alin. (4) in termen de 10
zile calendaristice de la data primirii prin fax a facturilor, vanzatorul obligandu-se sa transmita factura in
original in cel mai scurt timp posibil. Platile se efectueaza prin ordin de plata.
(6) Daca ziua limita de plata determinata conform alin.(5) nu este o zi lucratoare , atunci ziua
limita de plata va fi in ultima zi lucratoare dinaintea termenului de plata .
(7) Cumparatorul este obligat ca in scrisoarea de garantie bancara sa prevada modalitatile de
executare a acesteia de catre vanzator.
(8) In cazul in care in termen de 5 zile calendaristice de la data scadentei facturii cumparatorul nu
si-a onorat obligatia de plata, vânzatorul este indreptatit, dupa o notificare prealabila, sa treaca la
executarea scrisorii de garantie bancara. Odata cu executarea scrisorii de garantie bancara se sisteaza
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livrarea energiei electrice. Reluarea furnizarii de energie electrica se va face dupa achitarea obligatiilor
contractuale si emiterea unei noi scrisori de garantie bancara.
(9) Pentru neachitarea facturilor emise de vanzator, pana la data limita de plata, cumparatorul va
plati majorari de intarziere pentru fiecare zi de intarziere, cu incepere din prima zi dupa expirarea
termenului de plata si pana la achitarea ei. Valoarea procentuala a majorarii de intarziere este egala cu
majorarea de intarziere datorata pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat valabila la
data facturarii. Majorarile de intarziere se vor calcula din proprie initiativa de catre cumparator . Pentru
neplata majorarilor de intarziere vânzatorul are aceleasi drepturi ca cele pentru neonorarea obligatiilor contractuale
, respectiv executarea scrisorii de garantie bancara.

(10) 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 plati contravaloarea lor in
termen de 10 zile calendaristice de la data stabilirii acestora.
(11) Plata sumelor prevazute conform Art. 5 va fi efectuata prin ordin de plata. Factura se
considera achitata de catre vanzator la data confirmarii ordinului de plata de catre banca cumparatorului.

Obligatii si garantii
Art.6. (1) Partile se obliga una fata de cealalta sa obtina si sa pastreze pe toata durata contractului
toate aprobarile necesare fiecareia pentru exercitarea obligatiilor cuprinse in acest contract, conformanduse in acelasi timp tuturor cerintelor legale.
(2) Partile garanteaza una celeilalte ca prezentul contract reprezinta o obligatie valida, legala,
opozabila in justitie in termenii acestui contract.
(3) Partile se obliga una fata de cealalta sa asigure accesul, conform legii, la toate informatiile,
documentatiile, datele sau cunostintele necesare in vederea bunei derulari a contractului si care sunt
accesibile conform reglementarilor in vigoare tuturor autoritatilor statului, institutiilor financiar-bancare,
consultantilor si contractantilor.
(4) Cumparatorul va emite in favoarea vanzatorului o scrisoare de garantie bancara, valabila pentru
perioada de derulare a contractului plus o luna drept garantie de buna executie a contractului.
Valoarea garantiei de buna executie este egala cu valoarea obligatiilor de plata ale cumparatorului pentru
cantitatea de energie electrica pe o perioada de 35 de zile, adica :
Vsgb = 840*Pm*Pv + TVA
unde : - Vsgb – valoarea scrisoarii de garantie bancara(lei)
- Pm - Puterea medie in banda conform Anexa 2(MW)
- Pv - Pretul de vanzare din Anexa 3(lei/MWh)
- 840 - numarul de ore de furnizare pentru 35 de zile(h)
Art.7. (1) Partile se obliga sa actioneze una fata de cealalta in spiritul bunei credinte.
(2) Orice atitudine culpabila care produce prejudicii celeilalte parti contractuale conduce
obligatoriu la suportarea contravalorii acestora de catre partea in culpa.
Art.8. ( 1)Neinceperea derularii contractului din cauza nedepunerii scrisorii de garantie bancara
de catre cumparator il obliga pe acesta la plata unei despagubiri egala cu 2% din valoarea contractului
(exclusiv TVA) ,aceasta fiind de ……………lei.Factura emisa de catre vanzator va fi transmisa prin fax
si posta cumparatorului la cel tarziu 10 zile de la data prevazuta pentru inceperea derularii contractului.
(2) Toate comisioanele si spezele bancare referitoare la scrisoarea de garantie bancara ,sunt
suportate de Cumparator .
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Modificarea circumstantelor si efectele acesteia
Art.9. In sensul prezentului contract , « modificare de circumstante » semnifica aplicarea actelor
normative si reglementarilor romanesti ,precum si a modificarilor si /sau abrogarilor ce ar putea sa apara
in actele normative si reglementarile existente dupa Data Efectiva de intrare in vigoare a prezentului
contract .Modificarea circumstantelor va include ,fara a se limita la ,introducerea unor noi impozite sau
taxe ,modificarea aplicarii ,sau calcularii bazei de calcul ,a unor impozite sau taxe ,sau modificarea
valorii sau ratei unor impozite ,taxe sau tarife reglementate in vigoare .

Durata contractului
Art.10. Contractul de vanzare-cumparare pentru energie electrica se incheie pe perioada
01.08.2011 – 31.07.2012.
Cesiunea contractelor
Art.11. (1) Cumparatorul nu poate transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, inclusiv creantele, fara a obtine in prealabil acordul scris al vanzatorului.
Cesiunea nu va exonara cumparatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.

Forta majora
Art.12. (1) Partile sunt exonerate de orice raspundere, pentru neindeplinirea in totalitate sau in
parte, a obligatiilor ce decurg din acest contract, daca acest lucru este rezultatul actiunii fortei majore.
Circumstantele de forta majora sunt acelea care pot aparea in cursul executarii prezentului contract, in
urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate in considerare de parti la
incheierea contractului si care sunt in mod rezonabil in afara vointei si controlului partilor.
(2) Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice acest lucru in scris celeilalte parti in termen
de 48 de ore de la aparitia acesteia, cu confirmarea organului competent de la locul producerii
evenimentului ce constituie forta majora.
(3) Neindeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu inlatura efectul exonerator de
raspundere al acesteia, dar antreneaza obligatia partii care o invoca de a repara pagubele cauzate partii
contractante prin faptul necomunicarii.

Litigii
Art.13. Litigiile decurgand din interpretarea si/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi
rezolvate pe cale amiabila, vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti de drept comun
competente, de la sediul vanzatorului.

Incetarea contractului
Art.14. – (1) De comun acord ambele parti stabilesc conditiile unui pact comisoriu expres de
ultim grad privind posibilitatea rezilierii contractului de fata, astfel :
Vanzatorul poate rezilia unilateral prezentul contract, fara niciun preaviz, fara interventia
instantelor judecatoresti sau orice alte formalitati judiciare, in urmatoarele cazuri :
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a) Daca facturile emise conform Art.5 alin. (2) si alin. (4) si penalitatile de intarziere aferente nu au
fost achitate dupa 15 zile calendaristice de la data scadentei la plata a unei facturi emise de
vanzator.
b) In cazul in care cumparatorul isi pierde calitatea de persoana juridica si licenta acordata de ANRE.
c) In cazuri prevazute expres de o eventuala reglementare legala care intra in vigoare dupa data
incheierii contractului.
d) In cazul in care cumparatorul, la solicitarea scrisa a vanzatorului refuza sa se prezinte pentru
negocierea unui act aditional, la acest contract, in situatiile prevazute la Art.9.
Prin exceptie, in acest caz vanzatorul va acorda un preaviz de 30 zile calendaristice, timp in care
pot avea loc negocieri bilaterale si de buna credinta, in care fiecare parte isi va documenta in scris
punctul sau de vedere. In cazul in care partile nu ajung la nici un acord, la expirarea preavizului
vinzatorului, contractul va fi reziliat de plin drept.
(2) Rezilierea contractului din initiativa cumparatorului, de plin drept, fara a fi necesara
punerea in intarziere si fara interventia instantei de judecata se va face cu anuntarea
prealabila in scris a vanzatorului, in termen de minim 30 zile calendaristice si numai cu
acordul vanzatorului.
(3) In cazuril in care se ajunge la rezilierea contractului, din initiativa vanzatorului conform
Art.14 alin. (1) literele (a) si (d) sau din initiativa cumparatorului fara a avea acordul
vanzatorului, vanzatorul va percepe o penalitate specifica pentru neexecutarea in totalitate
a contractului prin emiterea unei facturi reprezentand contravaloarea cantitatii de energie
electrica corespunzatoare a 20 zile contractuale cu termen de plata 10 zile calendaristice
de la primirea prin fax a facturii. In cazul in care in termen de 5 zile calendaristice de la
data scadentei facturii cumparatorul nu si-a onorat obligatia de plata, vânzatorul este
indreptatit, dupa o notificare prealabila, sa treaca la executarea scrisorii de garantie
bancara.

Confidentialitate
Art. 15. Fiecare parte se obliga sa asigure confidentialitatea tuturor informatiilor, documentatiilor,
datelor sau cunostiintelor furnizate ei de catre cealalta parte, in baza acestui contract si ca nu le va
dezvalui unei terte parti, in totalitate sau partial, fara consimtamantul scris al celeilalte parti. Fac exceptie
de la aceste prevederi:
a) informatiile care au fost facute publice sau care erau deja in posesia indreptatita a celeilalte
parti;
b) informatiile cerute de autoritatile competente in conformitate cu reglementarile in vigoare,
precum si cele necesare institutiilor financiare, consultantilor si contractantilor a caror activitate necesita
in mod indreptatit cunoasterea respectivelor informatii.
Art. 16. Prevederile art. 15 raman valabile 5 ani dupa expirarea contractului.

Legislatia aplicabila si raspunderea pentru respectarea contractului
Art. 17. Acest contract si toate obligatiile partilor care rezulta din derularea lui se supun in
totalitate si sub toate aspectele legislatiei romane in vigoare.
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Art. 18. Cantitatile 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”.
Art. 19. (1) 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 Schimbul Bloc, direct sau indirect, Operatorului de
Transport şi de Sistem conform cantităţilor de energie electrică tranzacţionate bilateral.
(2) Partea care a transmis o notificare incorectă suportă penalizările financiare pentru
Dezechilibre conform prevederilor „Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electricǎ”. Dacă
ambele Părţi transmit notificări incorecte, penalizările financiare aferente sunt suportate în mod egal de
ambele Părţi.
Art.20. Daca printr-un act normativ ( Lege, Ordonanta a Guvernului, Ordonanta de Urgenta a
Guvernului, Hotarare a Guvernului, reglementare ANRE ), sunt emise prevederi imperative contrare
clauzelor din prezentul contract, se vor aplica prevederile din actul normativ, de la data intrarii in vigoare
a ecestuia, iar Partile au obligatia modificarii/completarii in consecinta a contractului prin incheierea unui
Act Aditional la contract.

Art.21. Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul contract.
Prezentul contract a fost incheiat la data de …………… in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte contractanta si isi va produce efecte incepand cu data de 01.08.2011.
dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii :
- Punerea la dispozitia vanzatorului de catre cumparator a originalului scrisorii de garantie
bancara definita la Art.6 (4)
- Inscrierea contractului la S.C.OPCOM S.A de catre cumparator si prezentarea dovezii acestei
operatiuni vanzatorului.
VANZATOR
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.

CUMPARATOR

Director General
Tiberu Trotea

Director General

Director Economic,
Maria Scurtu
Director Termocentrala
Ion Pisc
Sef Department Management Energetic
Eugen Tunaru
Serviciul juridic
Compartiment Vanzare Energie
……………………
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Anexa nr. 1
Autoritate competenta
Parte
Cod Comercial al pietei
angro de energie electrica

Consumator eligibil

Parte Responsabila cu
Echilibrarea PRE

Loc de vanzare/ cumparare
Luna contractuala
Zi financiara
Operator de transport

Schimb Bloc
IBD

Autoritatea Nationala de Reglementare in
domeniul Energiei- ANRE
Vanzator sau Cumparator
Colectia de reguli in conformitate cu care se
stabilesc cantitatile de energie efectiv
tranzactionate intr-un interval baza de decontare,
valoarea acestora si modalitatile de plata
Consumatorul final de energie electrica care are
dreptul sa isi aleaga producatorul (furnizorul) si
sa contracteze direct cu acesta energia necesara,
avand acces la retelele de transport si/sau de
distributie
Titular de licenta care a fost inregistrat de
Operatorul Pietei de Echilibrare ca PRE, in
conformitate cu prevederile Codului Comercial al
Pietei Angro de Energie Electrica ; o PRE isi
poate asuma, de asemenea, responsabilitatea
echilibrarii pentru alti tituleri de licenta
Locul in care se masoara energia electrica –
borne TRAFO bloc 400 MVA
O luna calendaristica in cadrul unui an
calendaristic
Orice zi in care bancile prin care opereaza partile
sunt deschise pentru operatiuni financiare
Entitate operationala a CN Transelectrica SA
care detine, exploateaza, intretine, modernizeaza
si dezvolta reteaua de transport a energiei
electrice
Schimb de energie electrica intre doua parti
responsabile cu echilibrarea
Interval baza de decontare ( ora )

VANZATOR

CUMPARATOR

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI
S.A.
Director General
Tiberu Trotea

Director General
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ANEXA 3
la contractul numarul………, anul …….., luna …., ziua …….

PRETUL DE CONTRACT
1.Pretul de contract pentru fiecare ora este ........... lei /MWh reprezentand pretul rezultat in urma licitatiei
pe PCCB. Reactualizarea pretului de Contract se va face conform prevederilor punctului 4 de mai jos.
Pretul de contract nu include TVA.
2. Pretul de contract include componenta tarifului zonal de transport pentru introducerea energiei in
retea.
3. Tarifele pentru serviciul de transport componenta de extractie din retea, servicii de sistem, administrare
piata angro de energie electrica , servicii de distributie a energiei electrice intra in sarcina cumparatorului.
4.Algoritmul de reactualizare a pretului de contract : in cazul modificarii de catre ANRE a tarifului
componentei de introducerer 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
contravaloarea componentei Tg ( vechi ) specificata in Ordinul ANRE nr.45/2010.
.
Vanzator,

Cumparator,

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.
Director General

Director General,
Tiberu Trotea
Director Economic,
Maria Scurtu

Director Termocentrala
Ion Pisc
Sef Department Management Energetic
Eugen Tunaru

Compartiment Vanzare Energie
……………………
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ANEXA 2 A

CANTITATI DE ENERGIE ELECTRICA CONTRACTATA
PE ZILE TIP SI INTERVALE BAZA DE DECONTARE
Interval baza
de decontare
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00

L,V
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Zile tip (MWh)
Ma,Mi,J
S
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

D
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

VANZATOR

CUMPARATOR

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.
Director General
Tiberu Trotea

Director General

Director Termocentrala
Ion Pisc
Sef Department Management Energetic
Eugen Tunaru

Compartiment Vanzare Energie
………………….
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ANEXA 2 B

CANTITATI DE ENERGIE ELECTRICA CONTRACTATA
PENTRU PERIOADA 01.08.2011 – 31.07.2012

Luna de furnizare

Cantitatea de energie (MWh)

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

37200
36000
37250
36000
37200
37200
34800
37150
36000
37200
36000
37200
439200

VANZATOR

CUMPARATOR

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.
Director General
Tiberu Trotea

Director General

Director Termocentrala
Ion Pisc
Sef Department Management Energetic
Eugen Tunaru
Compartiment Vanzare Energie
………………….
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