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In conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 6/18.02.2011, Regulamentului privind
cadrul organizat de tranzactionare a contractelor bilaterale de energie electrica si Procedurii
PCCB,

SC Operatorul Pietei de Energie Electrica "Opcom" SA organizeaza in data de
21 septembrie 2011, ora 10:30, la sediul societatii din Bucuresti, b-dul Hristo Botev nr. 1618, sesiunea de licitatie destinata tranzactionarii ofertei SN_NCL_154.
Bd. Hristo Botev 16-18,
sector 3, Bucure~ti 030236,
ROMÂNIA

Participantii la Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica - modalitatea
de tranzactionare PCCB care 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.oocom.ro) in meniul Tranzactii - Rezultate/ Piata
Centralizata a Contractelor Bilaterale de Energie Electrica/Modalitatea de Tranzactionare
PCCB/ Oferte si rezultate 2011.

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

W\vw.opcom.ro
Societate Cornerda~ pe
acţiuni Înregistrată la
Registrul Comerţului cu nf.

J40/7542/20oo

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
28 septembrie 2011 si sa faca dovada constituirii garantiilor pana cel mai tarziu marti,
20 septembrie 2011, ora 16:30.

Ofertele de cumparare pot fi transmise la SC Operatorul Pietei de Energie Electrica "Opcom"
SA pana cel mai tarziu miercuri, 21 septembrie 2011, ora 09:30.
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Nr. Iesire SNN :

(:; I

Nr. Intrare OPCOM :
OFERTĂ DE V ĂNZARE
pe Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale
pentru energie electrică atribuite prin licitaţie publică
(septembrie 2011 - ctr. 2012 10.1)
Către,

Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie
OPCOM SA Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucuresti

Electrică

-

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA SA, cu sediul în Bucuresti, Str. Polona,
nr.65, sector 1, CP 22-102, cod postal 010494, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului cu numărul J40/7403/1998, reprezentată prin director general Pompiliu
Budulan, în conformitate cu prevederile Procedurii Pieţei Centralizate a Contractelor
Bilaterale de Energie Electrică, solicit înregistrarea pentru tranzacţionare pe aceasta
piata, a urmatoarei oferte de vanzare pentru a fi notificata ca oferta initiatoare.
182440 MWh
Cantitatea:
Putere pentru livrare "in banda" 10 MW (cu o reducere de 5 MW pe o perioada de 45 zile, incepand I
in luna mai 2012 - oprirea planificata a Unitatii 1 CNE).
'
(24h/zi)
183 lei/MWh (include componenta de introducere in reteaua de
Preţul:
transport)
01.01.2012 - 31.12.2012
Perioada de livrare:
Data inceperii livrarii:

01.01.2012, plata in avans, lunar

În cazul atribuirii ofertei ne obligăm să încheiem contractul bilateral cu
respectarea întocmai a formei şi conţinutului contractului publicat împreună cu oferta.
Data:

Societatea Nation~lia J\UCLEARELECTRICA S.A.
Strada Polana nr. 65, sector L 010-1-9-4, Bucuresti. Romania: Tel +-1-021 203 8200. Fa.'- +4021 3169400;
offic,,::,·(?nuclearekctric8.ro: J4017403/1998. RO 10874881: R094RNCB0072049718520001 - BeR Sector J
W\\'\\. nuc 1cardcctrica. ro

I

CONTRACT
de vânzare - cumpărare a energiei electrice
pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică (PCCB)
nr. ........ din data de .............
Părţile Contractante
Societatea Nationala „NUCLEARELECTRICA”S.A. (SNN), cu sediul in Bucuresti,
Str.Polona, nr.65, sector 1, cod postal 010494, telefon 004021 203 82 00, fax 004021 316
94 00, cod fiscal RO 10874881, inscrisa la Registrul Comertului sub nr.J/40/7403/1998,
cont de virament nr. RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001, deschis la Banca Comerciala
Romana, Sucursala Sector 1 – Bucuresti, titular al licentei ANRE de producere energie
electrica nr.5/03.12.1999, reprezentata legal prin Pompiliu Budulan – director general si
Elena Negulici – director Directia Economica, avand calitatea de Vanzator, pe de o parte,
şi
Societatea Comerciala ..........................., cu sediul in ...................................................,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ................., CUI .............., avand licenta
ANRE de furnizare/producere/transport/distributie energie electrica nr......din........,
telefon ............, fax .............., cont de virament nr. ........................, deschis la Banca
....................... reprezentata legal prin ....................................................... avind calitatea
de Cumparator, pe de alta parte,
denumite, in continuare, colectiv Partile si individual Partea ,
încheie prezentul Contract („Contractul”) în baza rezultatelor urmatoarei licitaţii:
SN_NCL-....... din data de...........
Terminologie
Art. 1. Termenii utilizaţi în 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 licitaţiei menţionate anterior.
(2) Preţul de contract include componenta TG a tarifului de transport pentru
introducerea energiei în reţea si este ferm pentru ambele parti.
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. Cantitǎţile de energie electrică vor avea ca punct de livrare reţeaua electricǎ de
transport.
Art. 5. Energia electrică tranzacţionată conform prezentului contract trebuie să fie
confirmată de părţi în conformitate cu prevederile Codului comercial al pieţei angro de
energie electrică aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/2004, cu modificǎrile
ulterioare, referitoare la valorile contractate ale energiei electrice şi comunicarea acestora
la operatorii de piata.
Art. 6. Niciuna din prevederile acestui contract referitoare la obligaţiile Vânzătorului si
ale Cumparatorului de a vinde si, respectiv, de a cumpara cantităţile de contract la preţul
de contract, nu exonerează Vânzătorul si/sau Cumparatorul de obligaţia de a respecta
strict dispoziţiile Operatorului de Transport şi de Sistem, date în conformitate cu
prevederile in vigoare ale Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi ale Codului
comercial al pieţei angro de energie electrică.
Art. 7. 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. 8. (1) În vederea producerii efectelor contractului, fiecare Parte se obliga ca pe toata
perioada de derulare a contractului sa isi respecte obligatiile ce ii revin in relatie cu
Operatotul Pietei de Echilibrare si, in acest scop, 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; fiecare Parte
trebuie sǎ notifice, direct sau indirect, prin PRE din care face parte, Operatorului de
Transport şi de Sistem, Schimbul Bloc, conform cantitǎţilor de energie electricǎ din
prezentul Contract.
Părţile au obligatia de a-si comunica din timp una alteia denumirea şi codul
PRE care are responsabilitatea echilibrării pentru fiecare din Părţi, precum si orice
modificari ale acestor date.
(2) Consecintele financiare pe care o Parte trebuie sǎ le suporte pentru
dezechilibre conform prevederilor Codului comercial al pieţei angro de energie electricǎ,
ca urmare a transmiterii de către cealaltă Parte a notificării fizice eronate, vor fi
suportate/plǎtite de Partea care a notificat eronat. Dacǎ ambele Pǎrţi transmit notificǎri
fizice eronate, consecintele financiare aferente sunt suportate de ambele Pǎrţi.
Perioada de livrare a energiei
Art. 9. (1) Perioada de valabilitate a Contractului incepe de la data semnarii lui de ambele
Parti (Data de intrare in vigoare), iar livrarile de energie conform Contractului incep la
data de 01 ianuarie 2012 ora 00:00 (Data Efectivă) şi inceteaza la data de 31 decembrie
2012 ora 24:00 (Data de Expirare a Contractului). Livrarea de energie va incepe la Data
Efectiva mentionata, cu conditia achitarii de catre Cumparator a primei facturi de avans,
conform prevederilor din art.13.

(2) De la Data de Expirare 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 acestea iau naştere din prezentul Contract înainte de sfârşitul
perioadei de valabilitate.
Facturarea şi condiţiile de plată. Garanţii. Clauza penala.
Art.10. Contravaloarea energiei electrice ce urmează să fie primita de către Vânzător de la
Cumpărător pentru energia electrica livrata de Vanzator se calculeaza ca suma produselor
dintre cantitatea de energie prevǎzutǎ în anexa 2 şi preţul de contract prevăzut în anexa 3.
Art.11. Pretul de contract include tariful reglementat pentru serviciul de transport
(componenta TG pentru introducerea energiei in retea) la valoarea stabilita de ANRE
valabila la data depunerii ofertei pentru licitatia pe PCCB/sau la data semnarii prezentului
contract. In cazul în care, ulterior ANRE modifică tarifele reglementate sau procedura de
calcul a acestora pentru producatorii de energie electrica, preţul de contract prevăzut în
anexa 3 va fi modificat printr-un act adiţional la prezentul Contract, conform prevederilor
punctului 5 din anexa 3.
Art.12. (1) Pe întreaga durată a Contractului, cu 15 zile calendaristice inainte de inceputul
lunii contractuale, Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura reprezentand
contravaloarea energiei electrice ce urmeaza a fi livrata in luna respectiva. Facturile se
transmit, in paralel, prin fax si prin posta.
(2) Eventuala regularizare pentru diferentele dintre cantitatile facturate anticipat si
cantitatile efectiv livrate se va realiza prin facturile de regularizare emise de Vanzator in 5
zile calendaristice de la incheierea lunii calendaristice de livrare.
In cazul in care factura de regularizare are o valoare negativa, Cumparatorul va
efectua urmatoarea plata la o valoare diminuata cu valoarea facturii de regularizare; in
situatia in care nu mai urmeaza alte facturi de platit de catre Cumparator (de exemplu, la
incheierea derularii contractului), Vanzatorul va restitui valoarea negativa a facturii de
regularizare.
(3) In situatia in care contractul va fi semnat la o data care nu permite respectarea
termenului mentionat la alin.(1) pentru emiterea primei facturi de catre Vanzator, atunci
Vanzatorul va emite prima factura cel mai tarziu in ziua urmatoare semnarii contractului.
Art.13. (1) Cumparatorul va plati integral facturile emise de Vanzator conform art.12 in
termen de 10 zile calendaristice de la data primirii facturilor prin fax.
(2) Daca ziua limita de plata determinata conform punctului (1) de mai sus nu este
o zi lucratoare, atunci ziua limita de plata se devanseaza in ultima zi lucratoare dinaintea
scadentei de 10 zile calendaristice.
(3) In situatia in care Vanzatorul va emite prima factura in circumstantele
mentionate in art.12 (3), Cumparatorul va plati aceasta factura cel mai tarziu pana la ora
10:00 a zilei financiare imediat anterioare Datei Efective.
Art.14. (1) Neachitarea integrala de catre Cumparator a primei facturi de avans pana la
termenul limita prevazut in art.13 alin.(3) determina amanarea inceperii livrarii de
energie, situatie asimilata cu sistarea livrarii, reglementata de art.25 din prezentul contract
si, ulterior – in cazul neefectuarii platii in termen de 5 zile de la Data Efectiva - rezilierea
contractului, conform prevederilor art.27 lit.a.

(2) Neachitarea de catre Cumparator a primei facturi de avans, urmata de
rezilierea contractului, conduce la obligarea Cumpărătorului de a plati Vanzatorului o
despagubire, in conditiile si cuantumurile precizate in art.30.
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 financiare 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 Părţi în termen de 5 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 deja
plătite, corespunzătoare reducerii respective.
Art.16. Factura se consideră achitată de către Cumpărător la data înregistrării plăţii în
extrasul bancar al Cumpărătorului, la data preluarii cecului de catre Vanzator, sau la data
procesului verbal de compensare, in ipoteza in care intre Parti exista datorii pe care partile
hotaresc sa le achite prin compensare.
Art.17. In cazul neachitarii facturii de către Cumpărător până la data scadenţei prevăzute
la art.13, Cumparatorul va plati penalitati de intarziere, dupa cum urmeaza:
a) Penalitatile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere incepand
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii
sumei datorate, inclusiv.
b) Nivelul penalitatilor de intarziere corespunde ca procent dobanzii datorate
pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat (la data depunerii
ofertei pentru licitatie pe PCCB procentul a fost de 0.04% pentru fiecare zi
de intarziere).
Obligaţii şi drepturi
Art.18. Vânzătorul are următoarele obligaţii:
a) să deţină şi să menţină în vigoare pe toata durata contractului licenţa de
producere a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia;
b) să asigure livrarea către Cumpărător a energiei contractate în termenii
prezentului contract.
c) să plateasca despagubirea prevazuta la art.30 in caz de denuntare unilaterala a
contractului si in caz de reziliere a contractului din vina sa;
Art.19. Vânzătorul are următoarele drepturi:
a) să factureze Cumpărătorului energia electrică livrată si penalitatile, conform
prevederilor contractuale, si sa incaseze valoarea acestora;
b) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de vânzare cumpărare a
energiei electrice sau a anexelor la acesta, prin acte adiţionale, ori de cate ori
se modifica circumstantele existente la incheierea contractului, asa cum o
astfel de modificare a fost definita la art.31;
c) sa procedeze la suspendarea contractului de vânzare-cumpărare a energiei

electrice, printr-o notificare catre Cumparator, in cazul unei opriri
neplanificate (inclusiv in cazul unei prelungiri a opririi planificate dupa
termenul final programat initial, ceea ce se considera oprire neplanificata) la
una din unitatile CNE Cernavoda, cu privire la care Vanzatorul estimeaza
ca va avea o durata de peste 15 zile; suspendarea va incepe cel mai
devreme cu a 16-a zi de oprire neplanificata, notificarile de incepere si
incheiere a suspendarii transmitandu-se in conditiile precizate la art. 26.
d) să sisteze livrarea de energie electrică la Cumpărător, ca urmare a neplăţii
facturilor scadente, în condiţiile art.25.
Art.20. Cumpărătorul are următoarele obligaţii:
a) să achite integral facturile pentru cantitatea de energia electrică contractată si
cumparata in conditiile si la termenele prevazute la art.13, precum şi orice
alte facturi sau penalitati de intarziere datorate, în conformitate cu
prevederile prezentului Contract;
b) să plateasca despagubirea prevazuta la art.30 in caz de denuntare unilaterala a
contractului si in caz de reziliere a contractului din vina sa;
c) să deţină şi să menţină în vigoare pe toata durata contractului licenţa ANRE
in baza careia a incheiat prezentul Contract şi să respecte prevederile
acesteia.
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 contractului de vânzare
cumpărare a energiei electrice sau a anexelor la acesta, prin acte adiţionale,
ori de cate ori se modifica circumstantele existente la incheierea contractului,
asa cum o astfel de modificare a fost definita la art.31.
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 isi asigure una celeilalte 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, valida, 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 sau
care au devenit publice pe parcursul derularii prezentului contract, fara
culpa vreuneia dintre parti;

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.
Raspunderea contractuala
Art.24. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, sau pentru executarea
necorespunzatoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract, partea in culpa răspunde
conform legii, datorand daune interese.
Sistarea livrarii
Art.25. In cazul în care Cumpărătorul nu achita integral o factura in termen de 3 zile
calendaristice de la scadenta, sau in situatia mentionata la art.14, Vanzatorul poate
proceda la sistarea livrării de energie electrică la Cumpărător. Notificarea sistarii va fi
facuta de Vanzator cel mai tarziu pana la ora 10:00 din ziua premergatoare zilei in care
sistarea devine efectiva.
Reluarea livrării energiei electrice după sistarea prevǎzută la paragraful anterior 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 eventuala constituire a unor garanţii bancare conform
solicitarii Vânzătorului. Reluarea livrării se poate face în termen de cel mult 2 zile de la
solicitarea scrisa a Cumparatorului de reluare a livrării, cu conditia ca in momentul cererii
sa se prezinte dovada achitarii de catre Cumparator a tuturor obligaţiilor sale de plată
potrivit celor anterior mentionate. In cazul in care reluarea livrarii nu este solicitata in
scris de catre Cumparator in termen de maximum 10 zile calendaristice de la scadenta
facturii restante la plata si pentru care Vanzatorul a decis sistarea livrarii, Contractul este
considerat denuntat unilateral de catre Cumparator.
Suspendarea (din alte motive decat cele de forta majora sau prin acordul partilor),
denuntarea, rezilierea si incetarea contractului
Art.26. (1) In cazul in care are loc o oprire neplanificata la una din unitatile CNE
Cernavoda, din alte motive decat forta majora, oprirea neplanificata avand o durata mai
mare de 15 zile, prezentul contract poate fi suspendat pe baza notificarii facute de
Vanzator, in baza prevederilor art.19 (c). Intr-o astfel de situatie, suspendarea devine
efectiva cel mai devreme la 7 zile dupa notificarea cazului de catre Vanzator, dar nu mai
devreme de 15 zile de la inceperea opririi neplanificate. Suspendarea va dura pana la
incheierea opririi neplanificate la CNE Cernavoda, asa cum aceasta va fi notificata de
catre Vanzator. Prelungirea unei opriri planificate dupa termenul final programat initial se
considera oprire neplanificata.
(2) Daca intr-un astfel de caz perioada de suspendare depaseste 15 de zile, oricare
dintre partile contractante poate decide incetarea contractului fara ca vreuna dintre parti sa
poata fi indreptatita sau sa poata pretinde de la cealalta parte penalitati sau daune interese.
(3) Oricare din parti are dreptul sa denunte unilateral Contractul cu un preaviz de
20 de zile calendaristice, cu obligatia de plata a despagubirii prevazute la art.30.

Art.27. Rezilierea Contractului din vina Cumparatorului si la initiativa Vânzătorului poate
avea loc în următoarele cazuri:
a) in cazul neplatii facturilor in conditiile si la termenele prevazute in prezentul
contract, precum si al neplatii penalitatilor de intarziere, dupa trecerea unui termen de 5
zile calendaristice de la data in care sistarea, prevazuta la art.25, a devenit efectiva,
Vânzătorul are dreptul să rezilieze contractul fara notificare si fara interventia instantei –
pact comisoriu de grad IV – urmând să recupereze sumele datorate conform contractului,
pe baza reglementărilor legale în vigoare;
b) in cazul in care Cumparatorul refuza să încheie un act adiţional propus de
Vanzator, initiat in baza art.19 lit.b), la termenul solicitat de Vanzator – care insa nu poate
fi mai devreme de 7 zile de la inaintarea propunerii –, Vânzătorul are dreptul să rezilieze
contractul; Partile se angajeaza ca vor depune toate eforturile pentru a ajunge la o
înţelegere referitoare la amendarea Contractului, prin negocieri diligente şi cu bună
credinţă, in scopul evitarii rezilierii contractului;
c) în cazul în care Cumparatorul nu asigură transmiterea notificărilor pe platforma
pieţei de echilibrare pentru cantitatile de energie prevazute in contract timp de 3 zile
consecutiv sau în cazul în care PRE din care face parte Cumparatorul a fost suspendată de
la Piaţa de Echilibrare;
d) în cazul pierderii calităţii de persoană juridică a Cumparatorului, care a stat la
baza încheierii contractului, atunci cand un succesor de drept al Cumparatorului preia
obligatiile contractuale ale acestuia si Vanzatorul nu este multumit de persoana acestui
succesor, cu un preaviz de 3 zile;
e) în alte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Art. 28. Rezilierea Contractului din vina Vanzatorului si la iniţiativa Cumpărătorului
poate avea loc în următoarele cazuri:
a) in cazul in care Vanzatorul refuza să încheie un act adiţional propus de
Cumparator, initiat in baza art.21 lit.b), la termenul solicitat de Cumparator – care insa nu
poate fi mai devreme de 7 zile de la inaintarea propunerii –, Cumparatorul are dreptul să
rezilieze contractul; Partile se angajeaza ca vor depune toate eforturile pentru a ajunge la
o înţelegere referitoare la amendarea Contractului, prin negocieri diligente şi cu bună
credinţă, in scopul evitarii rezilierii contractului;
b) în cazul în care Vanzatorul nu asigură transmiterea notificărilor pe platforma
pieţei de echilibrare pentru cantitatile de energie prevazute in contract timp de 3 zile
consecutiv sau în cazul în care PRE din care face parte Vanzatorul a fost suspendată de la
Piaţa de Echilibrare;
c) în cazul pierderii calităţii de persoană juridică a Vânzătorului, care a stat la baza
încheierii contractului, atunci cand un succesor de drept al Vanzatorului preia obligatiile
contractuale ale acestuia si Cumparatorul nu este multumit de persoana acestui succesor,
cu un preaviz de 3 zile;
d) în alte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Art. 29. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:
a) la implinirea Datei de Expirare, reglementata in art. 9.
b) prin act aditional cu acordul ambelor Părţi, la data convenita; Partea care
initiaza incetarea contractului va transmite solicitarea celeilalte Parti cu cel putin 7 zile
inainte de data propusa pentru incetare;
c) în cazul întreruperii livrării de energie din cauze de forţă majoră pe o durată de
peste 15 zile, la initiativa oricareia din Parti, cu anunţarea în scris a celeilate Parti, cel mai
tarziu cu 3 zile in avans fata de data incetarii;

d) in cazul suspendarii contractului din cauza unei opriri neplanificate prelungite
la una din unitatile CNE Cernavoda, in conditiile art.26, daca perioada de suspendare
depaseste 15 de zile, la initiativa oricareia din Parti, cu anunţarea în scris a celeilate Parti,
cel mai tarziu cu 3 zile in avans fata de data incetarii;
e) 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.
Art.30. In caz de denuntare unilaterala a contractului si in caz de reziliere a contractului in
conditiile prevazute la art.14, precum si in conditiile prevazute la art.27, lit.a) si c) si la
art. 28 lit.b), partea care face denuntarea unilaterala sau partea din vina careia opereaza
rezilierea are obligatia de a plati celeilate parti o despagubire pentru prejudiciul cauzat
prin nerealizarea tranzactiilor contractate de vanzare-cumparare energie, care se
calculeaza ca produsul dintre :
a) cantitatea de energie contractata si nelivrata ca urmare a rezilierii, dar fara a
depasi cantitatea de energie corespunzatoare livrarii timp de 730 ore la puterea maxima
corespunzatoare IBD din anexa 2;
b) pretul de contract
Suma reprezentand despagubirea se va factura partii vinovate de catre cealalta
parte la data denuntarii unilaterale sau a rezilierii Contractului. Termenul scadent de plata
al facturii de despagubire va fi de 30 zile calendaristice de la data primirii acesteia prin
fax.
Modificarea circumstanţelor
Art.31. (1) In sensul prezentului contract, „modificare de circumstanţe” semnifică
aplicarea actelor normative şi reglementărilor româneşti, precum şi a modificărilor şi/sau
abrogărilor ce ar putea să apară în actele normative şi reglementările incidente după data
de intrare în vigoare a prezentului contract.
(2) Modificarea circumstantelor se va reflecta prin acte aditionale incheiate intre
Parti.
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, contractul considerandu-se suspendat in perioada respectiva.
Circumstanţele de Forţă Majoră sunt cele care pot apărea pe parcursul derulării acestui
Contract în urma producerii unor evenimente deosebite, cum ar fi – dar fara a se limita la
- calamităţi naturale, seceta insotita de scaderea nivelului si debitului Dunarii care ar duce
la oprirea/reducerea sarcinii centralei nuclearorelectrice Cernavoda, război, embargo, etc.,
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 termenul cel mai scurt posibil de la apariţia acesteia, fara a depasi 2 zile,
odata cu estimarea duratei după care aceasta îşi încetează efectele; ulterior notificarii, in
termen de maximum 10 zile lucratoare, se va transmite si confirmarea organelor
competente de la locul producerii evenimentului ce constituie Forţă Majoră.
(3) Neîndeplinirea obligaţiei de notificare in maximum 2 zile a Forţei Majore

conform alin.(2) de mai sus 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) Prezentul Contract nu se extinde cu durata perioadei de forta majora;
cantitatile de energie electrica contractate si nelivrate pe durata perioadei de forta majora
nu vor suplimenta livrarile ulterioare prevazute in Contract.
(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.
(6) Daca situatia de forta majora depaseste 15 zile, timp in care contractul este
suspendat, oricare dintre partile contractante poate decide terminarea contractului fara ca
vreuna dintre parti sa poata fi indreptatita sau sa poata pretinde de la cealalta parte
penalitati sau daune interese.
Alte clauze
Art.33. 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.
Art.34. Divergenţele decurgând din interpretarea şi / sau executarea prezentului Contract,
care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, se vor supune spre soluţionare instanţei
judecătoreşti competente material de la sediul Vanzatorului.
Notificări
Art.35. (1) Orice notificare, punere în întârziere sau solicitare cerută sau autorizată prin
prezentul Contract, inclusiv facturarea, 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, sau
b) Notificarea, punerea în întârziere sau solicitarea va fi transmisă prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire cerută de către Partea în
cauză, sau
c) Notificarea, punerea în întârziere sau solicitarea va fi transmisă prin fax, cu
confirmare si cu o transmiterea originalului prin posta, in scrisoare cu
confirmare de primire.
(2) Notificările, punerile în întârziere sau solicitările vor fi trimise pe adresele
Partilor contractuale precizate in preambulul prezentului Contract, in atentia primului
reprezentant legal mentionat pentru fiecare Parte.
(3) Orice notificare, punere 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 3 zile după transmiterea prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire;
iii) la data protocolului de confirmare a transmisiei prin fax, in cazul
transmiterii prin fax şi a originalului personal sau prin posta;
(4) Adresele mentionate pot fi schimbate oricând de oricare dintre Părţi prin
notificare scrisă către cealaltă Parte, notificarea producând efecte începând cu data

primirii.
Dispoziţii finale
Art.36. 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.37. (1) Anexele 1 - 3 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 etc.) sunt emise
prevederi imperative 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 a fost încheiat la data de ..... ......., în două exemplare, câte unul pentru
fiecare Parte.
SEMNATARI:
Din partea

Din partea

S.N.NUCLEARELECTRICA S.A.

Cumpărătorului

Director General

Director General

Pompiliu BUDULAN
Director Economic
Elena NEGULICI

Departament
Electrica
Inginer sef
Mircea METES
Viza juridica

Tranzactii

cu

VIZAT
Energie

Anexa 1
la contractul numărul ......... anul ......, luna ...., ziua.....
ANRE
Lună Contractuală
Cumpărător
Furnizor

Data Efectiva

DEFINIŢIA TERMENILOR
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei
O lună calendaristică din cadrul unui an calendaristic
Entitate autorizata de ANRE care are dreptul de a
participa la PCCB ( Furnizor, Producǎtor de energie
electricǎ, Operator de transport/distributie)
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 incepe livrarea de energie

Oprire neplanificata

Parte
Parte Responsabilǎ cu
Echilibrarea- PRE

PCCB
Producǎtor de energie electricǎ
Punct de Livrare

Schimb Bloc
Vânzător
Zi Financiară

Orice oprire a unei unitati de la CNE Cernavoda care
are loc in afara perioadei de oprire planificata, precizata
conform programelor de productie ale centralei;
extinderea opririi planificate peste termenul de
incheiere stabilit in program este considerata oprire
neplanificata.
Vanzător 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 punctele definite de efectuare a schimbului
de energie electrica, in functie de care se stabileste
structura obligatiilor de plata ale Cumparatorului
(respectiv, includerea tarifelor pentru servicii
suplimentare aferente furnizarii: transport, distributie
etc.)
Schimb de energie electrică între două părţi
responsabile cu echilibrarea
Producǎtor de energie electricǎ
Orice zi în care băncile prin care operează părţile sunt
deschise pentru operaţiuni financiare

Anexa 2
la contractul numărul ........, anul ....., luna ....., ziua .....
CANTITĂŢILE DE ENERGIE ELECTRICĂ
Cantităţile de energie electrică orare contractate pentru perioada 1 ianuarie 2012 – 31
decembrie 2012 sunt următoarele:

Numar de ore

Cantitatea de energie
pe IBD (interval baza
de decontare),
MWh/h

Cantitatea de energie
lunara, MWh/luna

2012
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie

744
696
743
720

10
10
10
10

7 440
6 960
7 430
7 200

Mai zilele 1-4

96

10

960

zilele 5-31
Iunie zilele 1-18
zilele 19-30
Iulie
August
Septembrie
Octombrie

648
432
288
744
744

5
5
10
10
10

3 240
2 160
2 880
7 440
7 440

720
745

10
10

7 200
7 450

Noiembrie

720

10

7 200

Decembrie

744

10

7 440

Luna

TOTAL 2012

82 440

Livrarea se face, conform conditiilor stabilite in contract, la putere medie orara constanta
de 10 MW, 24 ore/zi, intre 1 ianuarie 2012 si 31 decembrie 2012, cu exceptia perioadei de
oprire planificata la Unitatea 1 CNE Cernavoda (5 mai -18 iunie), cand puterea medie
orara livrata se reduce lcu 50 % (la 5 MW).
Durata de reducere corespunzator opririi planificate este cea indicata mai sus (45 de zile);
perioada indicata (5 mai -18 iunie) este orientativa, fiind posibile modificari de 7-10 zile.
Datele exacte de incepere si incheiere a opririi planificate vor fi comunicate
Cumparatorului cel mai tarziu la 31 ianuarie 2012.
Din partea
Vânzătorului
SN Nuclearelectrica SA

Din partea
Cumpărătorului

Anexa 3
la contractul numărul ......, anul ........, luna...., ziua .....2

PREŢUL DE CONTRACT
1. Preţul de contract pentru fiecare IBD este Pc= .......... lei/MWh, reprezentând preţul
rezultat în urma licitaţiei pe PCCB.
2. Preţul de contract include componenta tarifului zonal TG de transport pentru
introducerea energiei în reţea; la data depunerii ofertei pentru licitatia pe PCCB,
valoarea este TG= 8.32 lei/MWh.
3. Preţul de contract nu include TVA.
4. Pretul de contract se poate modifica prin act aditional, la intiativa oricareia dintre
Parti, in cazul in care schimbarea apare necesara ca urmare a „modificarii
circumstantelor” asa cum este definita in art.31 din contract, sau in cazul
modificarii tarifului TG, cand se procedeaza conform prevederilor punctului 5 din
prezenta anexa.
5. Algoritmul de reactualizare a preţului de contract in functie de modificarea TG :
In cazul in care, dupa depunerea ofertei pentru licitatia pe PCCB, ANRE stabileste
o noua valoare, TG1 in lei/MWh, a tarifului zonal de transport pentru pentru
introducerea energiei in retea‚ noua valoare Pc1 a pretului de contract va fi:
Pc1= Pc+(TG1 - TG )
In cazul in care modul de determinare a taxei de introducere in retea pentru
producatorii de energie se modifica, formula de mai sus se va modifica
corespunzator.
Din partea
Vânzătorului
SN Nuclearelectrica SA

Din partea
Cumpărătorului

