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Anunt de Organizare
Sesiune de Licitatie

operatorul
pietei de
energie
electricii
din
ROMANIA

27 aprilie 2011
Nr. inreglstrare:

____zfZ!r_
Anul_j(Jji_
Luna __ _r.?f-_

In amforrnitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 42/2005, Regularnentului privind cadrul
organizat de tranzactionare a oontractelor bilaterale de energie electrica si Procedurii de
functionare a Pietei Centralizate a Contractelor Bilarerale de Energie Electrica atribuite prin
licitatie publica,

SC Operatorul Pietei de Energie Electrica "Opoom" SA organizeaza in data de
27 aprilie 2011, ora 10:00, la sediul societatii din Bucuresti, b-dul Hristo Botev nr. 16-18,
sesiunea de licitatie destinata tranzactionarii ofertei ELeEN_001.

Ziua ___

L5'-

Bel. Hr15ID Bc:tet 16-18,
sec:lDr 3, BuOJreiti 030236,

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

Participantii la Piata Centralizata a Contrad:elor Bilaterale ee doresc sa participe in calitate
de cumparator pot oonsulta oontinutul ofertei si oonditiile contractului aferent ofertei,
propuse de catre vanzator pe pagina WEB a "Opoom" SA (www.oocom.ro) in meniul
Tranzactii - Rezultate / Piete Centralizate Contracte Bilaterale / Piata Centralizata a
Contractelor Bilaterale atribuite prin licitatie publica / Oferte si Rezultate 2011.

In vederea inscrierii la licitatie, participantii trebuie sa oonstituie garantii in cuantum de 1%
din valoarea oontractului publicat impreuna cu oferta de vanzare, cu valabilifDle
4 mai 2011 si sa fuca dovada oonstituirii garantiilor pana eel mai tarziu vineri,
22 aprilie 2011, ora 14:00.

Ofertele de cumparare pot fi transmise la SC Operatorul Pietei de Energie Electrica "Opoom"
SA pana eel mai tarziu miercuri, 27 aprilie 2011, ora 09:00.

www.opcom.ro
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OFERTA DE VANZARE

eu pre\ minim
Catre,
Societatea Comercialii Operatorul Pietei de Energie Electricii - OPCOM S.A.
Rd. Hristo Rotev 16-18, sectorul 3. Rucure~ti

Societatea Comerciala ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
cu sediulln Bucuresti Splaiullndependentci Nr. 202 E sector 6.
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Tribunalului llucuresti. cu
numarul 140/1696/06.02.2003 CIF RO 15189596 cont IHAN R047 CECE B300
01 RO N206 3818 deschis la CEC Sucursla Municipiului Bucuresti
reprezentata prin dl. DAN STEFAN CETACI.l in calitate de Director GeneraL
In conformitatc cu prevederile Procedurii opcralionale privind functionarea l'ictei
Centralizate a Contractelor Bilatcrale de I'nergie Elcctrica atribuite prin I icitatic
publica. solieitam inregistrarea pentru tran7.aqionarca pc Piata Centralizata a
Contractelor Bilaterale pentru energie electricii atribuilc prin licitalie publica. in
cadrul scsiunii de licilalic din data ................................. a urmatoarei oferte de
vanzarc:
I.Cantilate : 25 MWh pc Jiecare IHI) (cantilate lolala 18600MWh)
2. Prqul : 180 Lei/MWh. (repre7.inta suma dintrc pretul pentru energie elcclriea
conform Codului de masura la parte a de inalta tensiune a transformatoarclor bloc
si componenta tarifului de introducere in RET (TO). specitica zonei Muntcnia SI
nu include TVA
Perioada de livrare : 05.05.2011 - 04.06.2011
Data Inceperii livriirii : 05.05.20 II ora 0°"
in cazul atribuirii ofertei ne obligiim sa Incheiem contractu I bilateral cu rcspectarea
in tocmai a formei ~i con\inutului contractu lui publicat Impreuna cu ol"crta.

Data:
Director General
DAN S1~~Nq:T ACLI
:.:;..'l
-<-:-"

,.:ii,
",II,V
H: i::"i. CE-:iV ~~:,
v;
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CONTRACT - CADRU
de vânzare - cumpărare a energiei electrice
pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică (PCCB)
nr. …......... din data …..............…..
Părţile Contractante
.SC ELECTROCRENTRALE BUCURESTI SA....., cu sediul în Bucuresti, adresa Splaiul Independentei
Nr. 202 E, Sector 6, cod poştal 060021, telefon 407 99 11, fax 316 68 03, cod fiscal R15189596, înscris
în registrul comerţului la nr.J40/1696/2003, cont de virament nr RO47 CECE B300 01RO N206 3818,
deschis la CEC SMB titular al licenţei ANRE nr.558/12.03.2003 , reprezentat legal prin DAN STEFAN
CETACLI Director General, având calitatea de Vânzător, 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 Cumpărător, pe de altă
parte,
ambele numite în continuare Părţi,
încheie prezentul Contract („Contractul”) în baza rezultatelor urmatoarelor licitaţii: .......................................
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 cantităţilor de energie electricǎ orare, prevǎzute în anexa 2, la preţul de contract prevǎzut în
anexa 3. Cantităţile de energie electricǎ şi preţul sunt stabilite în conformitate cu rezultatele licitaţiilor
menţionate anterior.
(2) Preţul de contract include componenta tarifului de transport pentru introducerea energiei în reţea.
Condiţiile de desfăşurare a vânzării/cumpărării
Art. 3. Cantităţile de energie electrică contractate prevăzute în anexa 2 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 3 .
Art.4. - (1) Cantitǎţile de energie electrică vor fi livrate în reţeaua electricǎ de distributie. Vanzarea
cantitatilor de energie electrica conform prezentului contract se realizeaza conform Codului de masura la
1
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partea de inalta tensiune a transformatoarelor bloc ale SC Electrocentrale Bucuresti SA aflate in
portofoliul de capacitati ale Vanzatorului
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 modificarile ulterioare şi ale Codului comercial al pieţei angro de energie electrică,
aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/2004, cu modificǎrile ulterioare.
Art. 6. Niciuna din prevederile acestui contract referitoare la obligaţiile Vânzătorului de a vinde cantităţile
de 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. Niciuna din prevederile acestui contract referitoare la obligaţiile Cumpărătorului de a cumpăra de
la Vânzător, la preţul de contract, cantităţile de 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.
(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.
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Perioada de Valabilitate a Contractului
Art. 10 – (1) Perioada de valabilitate a prezentului contract va începe la data de 05.05.2011 ora 000, Data
Efectivă de intrare în vigoare a prezentului contract şi va expira la 04.06.2011ora 2400(Data de Expirare).
(2) Data Efectivă de intrare în vigoare a contractului este data de începere a livrărilor, cu condiţia
îndeplinirii în termen de către Cumpărător a obligaţiilor sale cuprinse în art.15.
(3) 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 obligaţiilor Părţilor, aşa
cum iau naştere din prezentul Contract înainte de sfârşitul Perioadei de Valabilitate.
Facturarea şi condiţiile de plată. Garanţii
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 orarǎ prevǎzutǎ în anexa 2 şi preţul de contract orar prevăzut în anexa
3 , dupǎ caz, aferente orelor din respectiva Lunǎ Contractualǎ.
Art. 12. Tarifele reglementate pentru serviciul de transport se aplică cu valoarea în vigoare la momentul
facturării. In cazul în care, ulterior încheierii prezentului contract, ANRE modifică tarifele reglementate
sau stabileşte altele noi, preţul de contract prevăzut în anexa 3 va fi modificat printr-un act adiţional la
prezentul Contract, conform prevederilor punctului 3 din anexa 3.
Art. 13. Pe întreaga durată a Contractului, nu mai târziu de 5 Zile Financiare după terminarea fiecărei
Luni Contractuale, Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură cu suma pe care acesta trebuie să o
plătească pentru respectriva Lună Contractualǎ, calculată conform prevederilor art. 11.
Art. 14.(1) Factura emisă de Vânzător va fi plătită de Cumpărător în termenul de scadenţă de 10 Zile
Financiare de la data emiterii facturii. In interiorul acestui termen se pot face plǎţi parţiale.
(2) In cazul in care Cumparatorul nu efectueaza plata facturii emise de Vanzator conform art .3 alin(1) in
termenul de scadenta prevazul la art.14 alin(1), Vanzatorul are dreptul de a executa garantia de plata
constituita coform art. 15 si va sista corespunzator livrarile de energie electrica pentu o perioada
contractuala corespunztoare neideplinirii obligatiilor de catre Cumparator
Art.15. - (1) Cumpărătorul va prezenta Vânzătorului o garanţie de plată în favoarea Vânzǎtorului, emisă
de o bancă comercială din România, pentru o sumă egală cu 10% din valoarea tranzacţiilor prevăzute
prin prezentul Contract. Termenul de valabilitate al garanţiei de plată este de 30 zile dupa Data de
Expirare a Contractului.
(2)Cumparatorul va constitui garantia de plata dupa cum urmeaza:
a) garantia de plata stabilita prin art.15 pct. 1 din contract va fi depusa de cumparator la sediul
vanzatorului cu cel putin 5 zile financiare inainte de inceperea livrarilor de energie electrica
b) garantia de plata se constituie prin scrisoare de garantie bancara ce face parte integranta din prezentul
contract care va fi redactat in limba romana si va respecta modelul prezentat in anexa nr. 5
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(3) Nedepunerea garanţiei de plată înseamnă anularea şi neintrarea în vigoare a Contractului caz in care
Cumparatorul este de acord cu executarea garantiei de participare la licitatie in favoarea Vanzatorului.
(4) Garantia contituita de catre Cumparator conform art. 15, reprezinta si garantie de buna executie a
contractului care va fi executata de catre Vanzator in cazul neideplinirii de catre Cumparator a obligatiilor
asumate prin prezentul contract
Art. 16. 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
5 zile de la data primirii facturii, 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
părţi în termen de 10 zile 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.18. 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.18, deja plătite, corespunzătoare reducerii respective.
Art. 17. Factura se consideră achitată de către Cumpărător la data înregistrării plăţii în extrasul de cont al
Cumpărătorului, la data incasarii cecului de către Vânzător, la data intrării numerarului în casieria
Vânzătorului, la data procesului verbal de compensare, sau la data corespunzătoare oricarui alt mod
prevăzut expres în reglementările legate de plată, acceptate de Pǎrţi.
Art. 18. 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. 19. Vânzătorul are următoarele obligaţii:
să deţină şi să menţină în vigoare licenţa de producere şi/sau licenţa de furnizare a energiei electrice şi să
respecte prevederile acestora/acesteia;
să asigure livrarea către Cumpărător a energiei contractate în termenii prezentului contract.
Art. 20. 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;
să sisteze livrarea de energie electrică la Cumpărător, ca urmare a neplăţii facturii şi penalităţilor de
întârziere, în condiţiile art.28.
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d) sa incaseze contravaloarea garantiei de buna executie a contractului constituita de Cumparator in
conditiile art. 15, in situatia in care Cumparatorul reziliaza unilateral contractul .
e) sa incaseze penalitati specifice de la Cumparator, in baza unei facturi, emisa in termen de 5 zile
financiare dupa finalizarea fiecarei luni de contractin care s-au constatat diferente intre cantitatea de
energie contractata si cantitatea de energie achizitionata. Factura va reprezenta contravaloarea cantitatii
neachizitionate de Cumparator in luna de contract , la pretul de contract , ca urmare a neexecutarii in
totalitate a contractului in luna respectiva
Art. 21. Cumpărătorul are următoarele obligaţii:
a) să deţină garanţia de plată valabilă pe durata de + 30 zile faţă de Data de Expirare a Contractului;
b) să achite facturile pentru cantitatea de energia electrică contractată, precum şi orice plăţi în caz de
penalitǎţi datorate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
c) să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare referitoare la regimul de funcţionare a instalaţiilor
consumatorilor industriali conectaţi la Sistemul Energetic Naţional, dupǎ caz.
Art. 22. 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. 23 - (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.24, 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. 24. - (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 5 ani după încetarea valabilităţii prezentului Contract.
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Răspunderea contractuală
Art. 25. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract.Partea
ce se face vinovata este de drept in intarziere si va plati o penalitate in cuantum de 0.04% pe zi de
intarziere din valoarea contractului incepand cu data prevazuta in contract.Penalitatile nu vor putea depasi
valoarea contractului
Art. 26. 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. 27. Niciuna 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. 28. 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 5 de Zile Financiare de la data
scadenţei, Vânzătorul transmite Cumpărătorului un preaviz, iar după 5 zile de la data transmiterii
preavizului, poate decide sistarea livrării de energie electrică la Cumpărător;
b) 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 şi după constituirea unor garanţii bancare
suplimentare la solicitarea Vânzătorului; reluarea livrării se face în termen de cel mult 5 zile de la
achitarea tuturor obligaţiilor de plată de către Cumpărător şi de la primirea solicitării de reluare a
livrării;
c) în cazul în care Cumpărătorul nu efectuează în termen de 10 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 prin executarea scrisorii de garantie bancara la
nivelul sumei datorate;
d) 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 nicio 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.
e) în cazul în care Cumpărătorul îşi pierde calitatea de persoană juridică, ce a stat la baza încheierii
contractului, după un preaviz de 30 zile;
f) în orice alte cazuri prevăzute de reglementările în vigoare.
Art. 29. 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 15 de zile, cu
anunţarea prealabilă în scris a Vânzătorului, în termen de 5 zile;
b) în cazul pierderii calităţii de persoană juridică a Vânzătorului, care a stat la baza încheierii
contractului, cu un preaviz de 30 zile;
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Art. 30. Prezentul Contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:
a) terminarea perioadei de valabilitate stabilită conform prevederilor art. 13;
b) în caz de terminare a Contractului cu acordul ambelor Părţi, după minim 30 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.

Modificarea circumstanţelor
Art. 31. 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. 32. - (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
... 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.
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Litigii
Art. 33. 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. 34. 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:
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: _______________
În atenţia: _________________
Pentru Vânzător, pe adresa: Bucuresti, Splaiul Independentei Nr. 202 E, Sector 6, cod poştal
060021

În atenţia: Director General DAN STEFAN CETACLI
e) Orice notificare, punerea în întârziere sau solicitare va fi considerată primită de către destinatar:
i) la momentul predării, dacă este înmânată personal Părţii respective;
ii) în termen de 5 după transmiterea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (în

fiecare caz, cu cererea confirmării de primire din partea Părţii relevante);
f) În cazul transmiterii prin fax şi a copiei de confirmare prin poştă:
Pentru Cumpărător:
Pentru Vânzător: 0213166803
g) 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
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Art. 35. Acest Contract şi toate obligaţiile care rezultă pentru Părţi din derularea acestuia, se supun în
totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.
Art. 36. Orice divergenţe de natură tehnică, operaţională sau comerciala între Părţile prezentului
Contract, care nu se pot rezolva pe cale amiabilă în termen de 10 de zile, se vor înainta spre soluţionare,
instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 37. - (1) Anexele 1 - 5 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, se vor 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 poate fi modificat prin act aditional cu acordul partilor
Prezentul contract a fost încheiat la data de [..............…] în două exemplare, câte unul pentru fiecare
Parte şi intră în vigoare la data de [……………].
SEMNATARI:
SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
DIRECTOR GENERAL
DAN STEFAN CETACLI

Din partea
Cumpărătorului

DIRECTOR ECONOMIC
MARCEL VILCA
DIRECTOR TEHNIC
EMILIAN MATEESCU
DIRECTOR COMERCIAL
IRINA DUICA

OFICIUL JURIDIC
MIHAI VOLF
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Anexa 1
la contractul numărul ......., anul ......, luna ......., ziua ........
DEFINIŢIA TERMENILOR
ANRE
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei
Lună Contractuală
O lună calendaristică din cadrul unui an calendaristic
Cumpărător
Consumator eligibil de energie electricǎ ce uzează de
dreptul de eligibilitate, Furnizor, Producǎtor de energie
electricǎ
Furnizor
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 Intrării în Vigoare
Data la care prezentul contractul intră în vigoare şi
devine obligatoriu din punct de vedere juridic pentru
ambele Părţi
Consumator eligibil de energie Consumatorul care poate să aleagǎ furnizorul şi sǎ
electricǎ
contracteze direct cu acesta energia necesarǎ, având
acces la reţelele de transport şi/sau distribuţie
Parte
Vănzător sau Cumpărător
Parte Responsabilǎ cu
Titular de licenţă care a fost înregistrat de Operatorul
Echilibrarea- PRE
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
PCCB
Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie
electrică
Producǎtor de energie electricǎ Persoanǎ juridicǎ, titularǎ de licenţǎ, având ca specific
activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în
cogenerare
Punct de Livrare
Punctul sau puncte la care se măsoară vânzarea şi
cumpărarea de energie electrică
Schimb Bloc
Schimb de energie electrică între două părţi
responsabile cu echilibrarea
Vânzător
Producǎtor de energie electricǎ şi Furnizor
Zi Financiară
Orice zi în care băncile prin care operează părţile sunt
deschise pentru operaţiuni financiare
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Anexa 2
la contractul numărul ......., anul ......, luna ......., ziua ........
CANTITĂŢILE DE ENERGIE ELECTRICĂ

Cantităţile de energie electrică orare contractate pentru perioada 05.05.2011- 04.06.2011.sunt
următoarele:18600 MWh (pentru o putere orara de 25 MW pe fiecare IBD)

Cantitatile orare pentru fiecare luna contractuala vor fi transmise de Cumparator Vanzatorului cu cel putin 5 zile
lucratoare inaintea inceperii lunii de contract si vor fi confirmate de Vanzator cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea
inceperii lunii de contract.
Cantitatile orare tranzactionate conform prezentului contract sun ferme si nemodificabile pe toata perioada de
derulare a contractului. Pentru orice abateri de la cantitatile stabilite Cumparatorul va suporta penalitati conform
contract.
Responsabilitatea transmiterii datelor revine Cumparatorului, iar in baza confirmarii Vanzatorului, modificarile se
considera acceptate.
Corespondenta respectiva se poate transmite prin fax si E-mail.

SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
DIRECTOR GENERAL
DAN STEFAN CETACLI

DIRECTOR ECONOMIC
MARCEL VILCA
DIRECTOR TEHNIC
EMILIAN MATEESCU
DIRECTOR COMERCIAL
IRINA DUICA
OFICIUL JURIDIC
MIHAI VOLF
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Anexa

3

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 nr......din data de........... pentru energie electrica livrata
2. Preţul de contract se compune din: pretul energiei electrice la borne, pe partea de inalta a
transformatoarelor la care se adauga componenta tarifului zonal de transport pentru introducerea
energiei în reţea, TG specific zonei Muntenia
PC = Pborne+ TG [lei/MWh]
3. Algoritmul de reactualizare a preţului de contract :
PCR = PC +(TGR –TG) [lei/MWh] UNDE TGR este componenta reactualizata a tarifului zonal de
transport pentru introducerea energiei în reţea daca pe perioada derularii contractului, ANRE
modifica valoarea TG
4. Preţul de contract nu include TVA şi acciza aferentă vânzării de energie electrică pentru scopuri
comerciale ce se aplica conform legii
SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
DIRECTOR GENERAL
DAN STEFAN CETACLI
DIRECTOR ECONOMIC
MARCEL VILCA
DIRECTOR TEHNIC
EMILIAN MATEESCU
DIRECTOR COMERCIAL
IRINA DUICA
OFICIUL JURIDIC
MIHAI VOLF
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Anexa 4
la contractul numărul ......., anul ......, luna ......., ziua ........

LISTA PUNCTELOR DE LIVRARE

1. Livrarea energiei electrice se realizeaza conform Codului de masura la partea de inalta tensiune a
transformatoarelor bloc ale SC Electrocentrale Bucuresti SA

SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
DIRECTOR GENERAL
DAN STEFAN CETACLI
DIRECTOR ECONOMIC
MARCEL VILCA
DIRECTOR TEHNIC
EMILIAN MATEESCU
DIRECTOR COMERCIAL
IRINA DUICA
OFICIUL JURIDIC
MIHAI VOLF
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Anexa 5
la contractul numărul ......., anul ......, luna ......., ziua ........
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
În favoarea SC ELECTROCRENTRALE BUCURESTI SA....., cu sediul în Bucuresti, adresa Splaiul
Independentei Nr. 202 E, Sector 6, cod poştal 060021, telefon 407 99 11, fax 316 68 03, cod fiscal
R15189596, înscris în registrul comerţului la nr.J40/1696/2003, cont de virament nr RO47 CECE B300
01RO N206 3818 tel 0214079911 fax 0213166803(denumită în continuare SC ELECTROCENTRALE
BUCURESTI SA) .
Subscrisa, ……………………, societate bancară care îşi desfăşoară activitatea conform legilor din
România, având sediul social în ………….., strada ……….., nr. ……, înregistrată la Registrul
Comerţului
sub nr.
………………………, cod unic de înregistrare ……………., înregistrată în Registrul Bancar sub
nr………..
……………………….. (denumită în continuare “Banca”) am luat cunoştinţă de Contractul
nr…………….
………………………………, denumit în continuare “Contract”, în baza căruia SC………………………
…………………………………………., cu sediul social în ………………………, strada ………….., nr.
…….,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, cod unic de înregistrare …………….,
(denumită în continuare “Debitorul”), în calitate de Cumpărător, înregistrează faţă de SC Electrocentrale
Bucuresti SA, în calitate de Vânzător, obligaţiile de plată datorate pentru decontarea energiei
electrice vândute conform “Contract”, incluzând dobânzi, comisioane şi alte cheltuieli.
Pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor de plată ale Debitorului, doriţi să fiţi asiguraţi prin această
Garanţie.
Astfel, noi, Banca, independent de valabilitatea sau efectele juridice ale “Contractului”, renunţând la
beneficiul discuţiunii şi diviziunii, la orice contestaţii şi obiecţiuni scrise, şi fără a fi necesară vreo cerere
de chemare în judecată sau sentinţă arbitrală, ne asumăm prin prezenta în mod irevocabil şi necondiţionat,
prin prezenta, să plătim către SC Electrocentrale Bucuresti SA, în numele Debitorului, la prima
solicitare scrisă a dvs. şi fără nici o obiecţiune, orice sumă până la concurenta valorii maxime
de……………………….
…………………………………….. lei ,în baza cererii scrise de plată, însoţită de declaraţia dvs. scrisă că
nu aţi fost despăgubit de SC Electrocentrale Bucuresti SA, urmare a neonorării de către
Debitor a obligaţiilor contractuale, menţionând, totodată în ce constă neîndeplinirea acestor obligaţii.
În scopul identificării, solicitarea dvs. scrisă de plată şi declaraţia dvs. scrisă trebuie să fie prezentate prin
intermediul unei bănci de prim rang, care trebuie să confirme că semnăturile angajează în mod legal firma
dvs.
Această Garanţie va fi menţinută, rămânând în vigoare şi producând efecte depline:
- fără a se ţine seama de falimentul sau dizolvarea Debitorului, precum şi alte acţiuni similare ale Băncii
sau orice schimbare de denumire, obiect de activitate, acţionariat sau structura a Băncii şi/sau a SC
Complexul Energetic CraiovaSA;
- până când toate sumele datorate de Debitor, în baza Contractului au fost complet achitate.
Renunţăm la toate drepturile şi apărările, revendicările şi drepturile de compensaţie de care dispunem, în
virtutea oricărei convenţii sau legi relevante sau aplicabile, în legătura cu această Garanţie.
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Orice plată efectuată în acest sens trebuie să fie liberă şi negrevată, fără deducere pentru/sau în contul
unor
taxe, sechestre, obligaţii, deduceri sau perceperi prezente sau viitoare, oricare ar fi natura impunerii.
Toate costurile, taxele şi cheltuielile aferente prezentei Garanţii şi a plăţilor efectuate în baza acesteia vor
fisuportate de către Debitor.
Cu fiecare plată efectuată de noi în cadrul Garanţiei, obligaţia noastră va fi redusă corespunzător.
Prezenta scrisoare de garanţie bancară este valabilă până la data de ………………….., inclusiv şi expiră
în totalitate şi automat dacă cererea dvs. de plată sau mesajul swift autentificat sau telex testat nu va fi
depusă la ghişeul nostru bancar până la sfârşitul zilei bancare, indiferent dacă prezenta scrisoare ne este
restituită sau nu.
Această garanţie este supusă Regulilor Uniforme pentru Garanţii la Cerere, Publicaţia nr. 458 a Camerei
de Comerţ Internaţionale de la Paris.
Parafată de Banca ……………………………., în ziua de …., luna …….., anul 2011.
Prezenta scrisoare de garanţie s-a emis într-un singur exemplar original.
BANCA
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