CONTRACT
de vanzare/cumparare energie electrica între
___________________si___________________
NR._______ din ___________

Părţile contractuale:

___________________________ cu sediul în localitatea__________, str. _________nr. _____, etaj ___, ap.
____, Sector __, tel. __________, fax: ___________, inscrisa in Registrul Comerţului sub nr. ______________,
CUI _____________, cont IBAN _________________________________________, deschis la
_______________, deţinătoare a licenţei de ____________ nr. ________________, eliberata de ANRE,
reprezentată legal prin ____________________în calitate de si având calitatea de Vânzător, pe de o parte
si
S.C. ELSACO ENERGY S.R.L., societate comercială cu sediul în Botosani, str. Pacea, nr. 41A, cod 710013,
înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă tribunalul Botosani sub nr. J07/209/03.07.2013, CUI RO
31958667, cod IBAN nr. RO55 BACX 0000 0009 1149 3001 deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK - sucursala
Botosani, deţinătoare a licenţei de furnizare nr. 1503/18.12.2013 eliberata de ANRE, reprezentată de Dan
APETREI, Administrator, având calitatea de Cumpărător, pe de alta parte

ART. 1 TERMINOLOGIE
Termenii utilizaţi in contract sunt definiţi in Anexa nr. 1.

ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. - Obiectul contractului este vanzarea-cumpararea de energie electrica intre Vânzătorul
______________________si Cumpărătorul S.C. ELSACO ENERGY S.R.L..
2.2. Prin prezentul contract părţile stabilesc relaţiile dintre ele referitoare la termenii şi condiţiile
vânzării precum si la eliberarea şi plata facturilor, dupa cum urmează:

ART. 3. TERMENII SI CONDIŢIILE VÂNZĂRII
3.1. Cantitatea de energie electrica achiziţionată de cumpărător de la vânzător in fiecare interval baza de
decontare este stabilita in Anexa 2.
3.2. Cumpărătorul va plaţi vânzătorului preţul energiei electrice livrate in condiţiile stabilite in Anexele
2 si 3.
3.3. Energia electrica vânduta in cadrul acestui contract este măsurata in conformitate cu prevederile
Codului de măsurare a energiei electrice in vigoare si ale Codului comercial al pieţei en-gros de energie electrica.
3.4. Părţile vor respecta dispoziţiile Operatorului de Sistem emise in baza Codului tehnic al reţelei
electrice de transport. Obligaţiile care revin ambelor parti in conformitate cu prezentul contract nu exonerează
părţile de respectarea dispoziţiilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport si ale Codului comercial al pieţei
en-gros de energie electrica.
3.5. Părţile vor pune la dispoziţia Operatorului Pieţei de Energie Electrica toate datele necesare pentru
intreaga perioada de derulare a contractului.
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3.6. Cantitatea de energie electrica tranzactionata de Părţile contractuale reprezintă Schimbul Bloc sau
face parte din Schimbul Bloc notificat de fiecare dintre Părţi, conform prevederilor Codului comercial al pieţei
angro de energie electrica. Fiecare Parte se inregistreaza in prealabil la Operatorul de Transport şi Sistem ca Parte
Responsabila cu Echilibrarea sau transfera responsabilitatea echilibrării unei alte Parti, care nu este parte in acest
contract si care devine responsabila cu echilibrarea, si trebuie sa notifice, direct sau indirect, Operatorului de
Transport si de Sistem, Schimbul Bloc conform cantităţilor de energie electrica din prezentul Contract. Partea care
a transmis o notificare fizica incorecta va plaţi o penalitate de notificare pentru dezechilibre in conformitate cu
Codul comercial al pieţei angro de energie electrica. Daca ambele Parti transmit notificări fizice incorecte,
penalizările financiare aferente sunt suportate de ambele Parti, proporţional cu culpa acestora.
3.7. Responsabilitatea echilibrării pentru cumpărător, stabilita in art 3.6. al acestui
articol, a fost transferata de catre cumpărător către PRE S.C. ELSACO ESCO S.R.L. cu codul EIC
30XELSACOESCO--3.
3.8. Responsabilitatea echilibrării pentru vânzător, stabilita in art 3.6. al acestui
articol, a fost transferata de vânzător către PRE ______________________________ cu codul EIC
____________________________.

ART. 4. PREŢUL CONTRACTULUI. MODALITATEA DE PLATA
4.1. Preţul energiei electrice tranzactionate va fi stabilit si plătit in conformitate cu prevederile
Anexei.3.
4.2. Modalitatea de plata este descrisa in Anexa 3.
4.3. Daca o parte sau orice suma facturata de catre Vânzător este contestata de catre Cumpărător, partea
care nu face obiectul contestaţiei va fi plătită in termenul limita de plata. Daca Cumpărătorul contesta o cantitate si
obiecţia este găsita ulterior ca nejustificata, fie de comun acord fie printr-o decizie a unei instante competente,
Cumpărătorul va plaţi o penalitate calculata conform Anexei 3.
4.4. Toate cantităţile facturate vor fi plătite in RON, prin transfer bancar in contul Vânzătorului. Se
considera ca data de efectuare a plaţii data la care suma plătită apare in extrasul de cont al cumpărătorului.

ART. 5. OBLIGAŢII SI GARANŢII
5.1. Părţile se obliga una fata de cealaltă sa obtina si sa păstreze pe toata durata derulării contractului
toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse in acest contract, conformandu-se in
acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.
5.2. Părţile garantează una faţă de cealaltă că prezentul contract reprezintă o obligaţie valida, legala,
opozabila in justiţie in termenii acestui contract.
5.3. Părţile se obliga una fata de cealaltă sa asigure accesul, conform legii, la toate informaţiile,
documentele si datele necesare in vederea bunei derulări a contractului si care sunt accesibile conform
reglementarilor in vigoare tuturor autorităţilor statului, instituţiilor financiar-bancare, consultanţilor si pârtilor
contractante implicate in realizarea acestui contract.
5.4. Daunele dovedite a fi produse uneia dintre parti din vina celeilalte parti vor fi suportate de partea
vinovata.
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ART. 6. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PARTILOR
6.1. - Obligaţiile Vânzătorului
a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

sa detina o licenţa de furnizare/producere a energiei electrice si sa respecte condiţiile acesteia sau sa
indeplineasca condiţiile de comercializare a energiei in piaţa angro de energie electrica conform
reglementarilor in vigoare.
sa asigure livrarea energiei electrice la Cumpărător la termenele si in condiţiile prezentului contract;
sa factureze energia electrica către Cumpărător la preturile de facturare calculate in conformitate cu preţul de
contract;
sa verifice orice situaţii semnalate de Cumpărător si sa răspundă sesizărilor si notelor scrise ale
Cumpărătorului in timp util, in conformitate cu standardele de livrare si condiţiile din Licenţa de
___________de energie electrica
sa ofere compensaţii pentru orice pierderi sau pagube cauzate Cumpărătorului din culpa sa dovedita, datorate
intreruperii in livrarea energiei electrice, care nu sunt comunicate conform art. 3.1;
sa notifice Cumpărătorul prin fax asupra oricărei schimbări de circumstanţe care a stat la baza incheierii
prezentului contract, nu mai târziu de 5 (cinci) zile calendaristice de la apariţia unei astfel de schimbări;
sa notifice Cumpărătorului orice intenţie a sa de a renunţa la acest contract in condiţiile stipulate in art.9;
sa respecte instrucţiunile Operatorului de Sistem, in conformitate cu reglementările in vigoare
sa notifice modificarea cantităţilor contractate, cu respectarea prevederilor Anexei 2, cu cel
puţin 24 ore inainte de inceperea zilei de livrare către Cumpărător si către PRE-ul căruia i s-a
delegat resposabilitatea echilibrării.
6.2. Drepturile Vânzătorului

a)

sa primească in termenele si modalităţile convenite contravaloarea cantităţii de energie
electrica vânduta;
b) sa intrerupa livrarea energiei electrice in cazul in care Cumpărătorul nu respecta prevederile prezentului
contract si normele legale in vigoare;
c) sa modifice cantităţile contractate de energie electrica, cu respectarea prevederilor Anexei 2.

6.3. Obligaţiile Cumpărătorului
a) sa detina o licenţa de furnizare a energiei electrice si sa respecte condiţiile acesteia;
b) sa asigure plata integrala si la timp a facturilor emise de Vânzător, in condiţiile stabilite prin prezentul
contract;
c) sa respecte instrucţiunile Operatorului de Sistem, in conformitate cu reglementările in vigoare;
d) sa notifice către OPE schimbul bloc aferent cantităţilor de energie conform prevederilor prezentului contract;
e) sa notifice Vânzătorului orice intenţie a sa de a renunţa la acest contract in condiţiile stipulate in art.9;
f) sa ofere compensaţii pentru orice pierderi sau pagube cauzate Vânzătorului din culpa sa dovedita, datorate
nepreluarii energiei electrice;
g) sa cumpere energia electrica contractata conform prevederilor contractuale,
h) sa notifice Vânzătorul prin fax asupra oricărei schimbări de circumstanţe care a stat la baza incheierii
prezentului contract, nu mai târziu de 5 (cinci) zile calendaristice de la apariţia unei astfel de schimbări;
6.4. Drepturile Cumpărătorului
i) sa achiziţioneze

energie electrica in conformitate cu condiţiile stabilite prin acest contract;
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ART. 7. MODIFICAREA CIRCUMSTANŢELOR
7.1. In sensul prezentului contract, modificare de circumstanţe semnifica modificarea cadrului legislativ,
existenta unor hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile, existenta unor condiţii sau modificări ale statutului
pârtilor care impiedica indeplinirea obligaţiilor contractuale, precum si alte situaţii prevăzute in reglementările
specifice emise de ANRE.

ART. 8. DURATA CONTRACTULUI.
8.1. Acest contract de vanzare-cumparare energie electrica este incheiat pentru perioada 01.01.2015 –
31.12.2016 In cazul încetării contractului la aceasta data, părţile sunt ţinute responsabile sa respecte prevederile
prezentului contract pana, sau numai referitor la, indeplinirea tuturor drepturilor si obligaţiilor lor deja create sau
existente in cadrul acestui contract anterior datei expirării contractului.

ART. 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
9.1. încetarea contractului din iniţiativa Vânzătorului poate avea loc in următoarele
situaţii:
a) sa notifice Vânzătorul prin fax asupra oricărei schimbări de circumstanţe care a stat la baza incheierii
prezentului contract, nu mai târziu de 5 (cinci) zile calendaristice de la apariţia unei astfel de schimbăriin
cazul neexecutarii sau executării necorespunzatoare de către cumpărător a obligaţiilor sale de efectuare a
plaţii la preţul pentru energie electrica furnizata in condiţiile stabilite in art.3 din Anexa 3 la contract, cu un
preaviz de 5 (cinci) zile;
b) in cazul in care Cumpărătorul isi pierde calitatea de furnizor licenţiat, care a constituit o condiţie a semnării
acestui contract, cu un preaviz dat in termen de 5 (cinci) zile din momentul pierderii acestei calităţi
9.2. Rezilierea contractului se poate face de oricare dintre părţile contractuale in condiţia notificării
prealabile a celeilalte cu cel puţin 60 de zile calendaristice inainte.

ART. 10. CONFIDENŢIALITATEA
10.1. 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 contractante.
10.2. Fac excepţie de la prevederile alin.(l):
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 electrică.
10.3. Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 5 ani după încetarea valabilităţii prezentului contract.
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ART. 11. FORŢA MAJORA
11.1. Forţa Majora este definita ca un eveniment neprevăzut, inevitabil si independent de voinţa si
controlul pârtilor, care a apărut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si ale cărui efecte constituie un
obstacol pentru oricare dintre parti de a isi indeplini parţial sau total obligaţiile ce decurg din prevederile
prezentului contract.
11.2. Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neindeplinirea parţiala sau totala a obligaţiilor
ce decurg din prezentul contract daca aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore.
11.3. Partea care invoca forţa majora trebuie sa notifice acest lucru in scris celeilalte parti in termen de
48 de ore de la apariţia acesteia si sa prezinte, in maxim 15 zile confirmarea/certificarea organelor competente de
la locul producerii evenimentului ce constituie forţa majora. Daca efectele forţei majore depăşesc 30 de zile,
părţile pot fi de acord cu incetarea contractului fara nici o compensaţie. Sumele datorate inainte de intervenţia
cazului de forţa majora raman datorate urmând a fi plătite in termenele si modalităţile convenite.
11.4. Neindeplinirea 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. Forţa majora eliberează partea afectata de orice obligaţii contractuale si legale si de
responsabilitate, in afara cazului in care este cauzată parţial de parte.

ART. 12. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA
12.1. Părţile sunt responsabile de incalcarea parţiala sau totala a obligaţiilor stabilite in acest contract in
conformitate cu prevederile acestuia si cu prevederile legale in vigoare.
ART. 13. LITIGII
13.1. Orice litigii si controverse referitoare la interpretarea si/sau nerespectarea contractului care nu pot fi
rezolvate pe cale amiabila, vor fi inaintate spre rezolvare unei autorităţi competente si/sau instanţe competente.

ART. 14. ALTE CLAUZE
14.1. Vânzătorul se angajează sa menţină continuitatea in livrare in conformitate cu prevederile
contractuale si legale, cu excepţia situaţiilor de forţa majora si/sau a evenimentelor neprevăzute.
14.2. Anexele nr. 1 , 2 , 3 constituie parte integranta din contract.
Acest contract a fost incheiat in 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi îşi va
produce efectele incepând cu data de 01.01.2015.

Vânzător
___________________________________________

Cumpărător

__________________________________________

S.C. ELSACO ENERGY S.R.L.
Dan APETREI
Administrator
Director General
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ANEXA 1

TERMENI
Aprobări

DEFINIŢII TERMENI
Aprobări, avize, licenţe, consimtaminte si autorizaţii acordate deja sau care
vor fi acordate de o Autoritate Competenta
Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul EnergieiANRE
Orice lege, reglementare, licenţa sau alte ordine, decizii date de Guvern,
Parlament sau Autoritatea competenta

Autoritate competenta
Cerinţa legala

Cod Comercial al pieţei angro de Colecţia de reguli in conformitate cu care se stabilesc cantităţile de energie
efectiv tranzactionate intr-un interval baza de decontare, valoarea acestora si
energie electrica
modalităţile de plata
Operator de sistem
Entitate operaţională a CN Transelectrica SA care asigură funcţionarea
coordonată a instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie (la tensiunea
de 110 KV) a energiei electrice şi termice, componente ale SEN
Furnizor

Interval baza de decontare
Loc de vânzare/ cumpărare
Luna contractuala
Operatorul pieţei de energie

Persoana fizica sau juridica de drept privat, româna sau străina, care
primeşte licenţa sa comercializeze energie electrica (producător,
distribuitor, alt agent comercial)
O perioada de timp de o ora cu incepere din prima secunda a orei oficiale a
României pana la sfârşitul acesteia
Locul in care se măsoară energia electrica - bornele de medie tensiune ale
TRAFO bloc 400 KVA
0 luna calendaristica in cadrul unui an
calendaristic
Entitate operaţionala a CN Transelectrica SA care asigura/mijloceşte pe
piaţa energiei încheierea aranjamentelor comerciale cu energie electrica,
referitoare la cantităţile tranzactionate si la pret

Operator de transport

Entitate operaţionala a CN Transelectrica SA care deţine, exploatează,
intretine, modernizează si dezvolta reţeaua de transport a energiei electrice
Piaţa de energie electrica
Mecanismul prin care se echilibrează cererea de energie cu oferta de
producţie
Regulament de programare si Document normativ care stabileşte regulile aplicate de Operatorul de sistem
dispecerizare
a sistemului
si de Operatorul pieţei de energie in vederea exploatării coordonate a
electroenergetic naţional
instalaţiilor SEN
Reţea electrica de distribuţie

Reţea care transmite energia electrica in zonele de consum, distribuind-o la
sau spre consumatori

Reţea electrica de transport

Reţea electrica de inalta tensiune (220 kV si mai mult) prin care se transporta
la distanta puteri electrice importante

Sectorul energiei
si termice

Ansamblul agenţilor economici, activităţilor si instalaţiilor aferente de
producere, transport, dispecerizare, distribuţie si furnizare a energiei
electrice si termice

electrice

Vânzător
___________________________________________

Cumpărător

__________________________________________

S.C. ELSACO ENERGY S.R.L.
Dan APETREI
Administrator
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ANEXA 2

CANTITĂŢI DE ENERGIE ELECTRICA CONTRACTATE IN PERIOADA
01.01.2015 – 31.12.2016

Cantitatea de energie electrica contractata intre parti este de 804,10 MWh, livrata in toate zilele
calendaristice, intre orele 07:00-18:00, la o putere ferma de 0,100 MW.

Vânzător
__________________________________________
__________________________________________

Cumpărător
S.C. ELSACO ENERGY S.R.L.
Dan APETREI
Administrator
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ANEXA 3

PREŢUL DE CONTRACT ŞI MODALITATEA DE PLATĂ

Art. 1.Cumpărătorul va plaţi energia contractata la un pret de __________ RON/MWh. Preţul de contract
include componenta de injecţie in RET (componenta Tg)
Art. 2.Vanzatorul va suporta contravaloarea dezechilibrelor inregistrate in fiecare interval orar pe Piaţa de
echilibrare.
Art. 3 Contravaloarea energiei electrice ce urmează a fi primită de către vânzător de la cumpărător, conform
acestui contract, în fiecare Lună contractuală, se calculează cu următoarea formulă:
V

= Qluna X Pcontract [RON]
unde:
- Q luna reprezintă cantitatea de energie electrica contractata lunar conform prevederilor prezentului
contract (Anexa 2 cu revenirile aferente conform art. 3.1);
- Pcontract - Preţul de Contract conform prezentei anexe, în lei/MWh.
Art. 4 Cantitatea de energie electrică fermă pe care Vânzătorul se obligă să o vândă, iar Cumpărătorul se
obligă să o cumpere, în baza acestui Contract, este de 0,100 MWh/h in orele de varf cuprinse in intervalul
07:00 - 18:00.
Art. 5 Pe întreaga durată a contractului dar nu mai tîrziu de 5 (cinci) Zile Financiare după terminarea fiecărei
Luni de Contract, Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură, cu suma care trebuie plătită de
Cumpărător pentru respectiva Lună de Contract, calculată conform prevederilor art. 3
Art. 6 Cumpărătorul va plăti factura emisa de Vânzător in termen de 45 de zile calendaristice de la data
emiterii.
Art. 7 în cazul în care o sumă facturată de către vânzător este contestată integral sau în parte de către
cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă vânzătorului, în termen de maxim 5 zile financiare de la
primirea facturii, cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată in termenele contractuale.
Contestaţiile ulterioare termenului menţionat nu se vor lua în considerare. Vânzătorul se obligă să răspundă
contestaţiei în maxim 5 zile financiare de la primirea acesteia. 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 pentru fiecare zi de întârziere, egală cu nivelul majorării de întârziere
percepută pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, începând cu prima zi după data
scadenţei până în ziua plăţii (exclusiv). Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea sumei
datorate.
Factura comunicata si necontestata in termenul prevăzut la art. 7 este considerata ca acceptata in condiţiile
art. 46 C.com. fara nici o alta formalitate (semnătura, stampila etc.)
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Art. 8 Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislaţiei, în contul vânzătorului. Se consideră drept dată
de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al cumpărătorului.
Vânzător
___________________________________________

Cumpărător

__________________________________________

S.C. ELSACO ENERGY S.R.L.
Dan APETREI
Administrator
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