Centralizator observații pentru documentele întocmite pentru implememtarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 78/2014:
Contract - cadru de procesare a combustibilului pe PCCB-PC
art.
2. (2)
2. (4)

Text de referință
Contradicții: În cazul în care apar contradicții între
prevederile Anexelor și celelalte prevederi ale
Contractului, prevederile Anexelor vor prevala.
Referințele la Oră: Orice referințe cu privire la oră se
referă la ora României sau, dacă e cazul, la ora
specificată în Anexe

Observatii/propuneri
ANRE: De ce a fost introdusa aceasta prevedere? Ne asteptăm la
contradicții? De ce s-au ales Anexele ca referintă?
ANRE: este posibil ca in curand sa se treaca la tranzactionarea in
orar CET; de ce a fost nevoie de acesst articol?

3. (1)

ANRE1: Cum, daca e cazul? Reg spune ca trebuie specificata
Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului
cantitatea totala de combustibil!
de procesare a combustibilului, astfel:
ANRE2: În anexa 3 II nu este specificată cantitatea de combustibil
.......................... (prestator servicii) se obligă să
conform contract, ci o cantitatea limită, lunară. NU e bine, caci
presteze servicii de procesare a cantităţii de ...(se va
contractul e incheiat pe baza unei cantități ferme, cunoscute, iar
completa, dacă este cazul)....combustibil de tip
NU a unei cantități limită!
.................... (se va preciza tipul combustibilului), pusă ANRE3: completare cu “în cantitate de ...livrată la puterea medie
la dispoziţie specificată la anexa 3.II, fără transfer de
orară de...conform graficului de livrare... .
proprietate de către (beneficiar)
.................................... şi să pună la dispoziţia
acestuia cantitatea de energie electrică rezultată din
procesare.

3. (1)

În contrapartida serviciilor prestate de către ....... (se
va preciza numele prestatorului de servicii),
beneficiarul ......................... se obligă să achite
contravaloarea serviciilor de procesare prestate/tariful
de procesare precizate în anexa 2.III şi să pună la
dispoziţia prestatorului, prin transfer de proprietate,
toată cantitatea de energie electrică rezultată din
procesare prevăzută în anexa 2.II .

În contrapartida combustibilului și serviciilor prestate de către
....... (se va preciza numele prestatorului de servicii), beneficiarul
......................... se obligă să achite contravaloarea serviciilor de
procesare prestate/tariful de procesare precizate în anexa 2.III şi
să pună la dispoziţia prestatorului, prin transfer de proprietate,
toată cantitatea de energie electrică rezultată din procesare
prevăzută în anexa 2.II .
ANRE1: Dupa parerea mea, energia se da in contrapartida cu
combustibilul! Altfel, furnizorul ar fi proprietarul atat al
combustibilului, cat si al energiei si ar putea, la o adica, sa ceara si

combustibilul inapoi, daca a platit tariful de procesare!
ANRE2: In anexa 2 II este un tabel care permite puteri distincte
ora de ora timp de o luna! Regulamentul permite doar putere
constanta deoarece nu se poate decat ALEGE unul din cele 3
grafice de livrare: banda, varf sau gol!!! Acest lucru rezulta si din
art. 24 pct. 7 lit a). Anexa 2 pe care ati propus-o vorbeste tot de o
cantitate orara cu o unica valoare!!
ANRE analizeaza posibilitatea de a permite si alte profile,
predefinite insa, iar dupa modificarea Regulamentului in acest sens,
va fi probabil posibila existenta unui astfel de tabel.
3. (1)

3. (2)

3(3)

3 (5) c)

Obiectul Contractului include termenii și condițiile
privind facturarea, plata şi alte servicii , precum şi
condiţiile de livrare ale energiei electrice/combustibilului
de procesat la punctele de livrare prevăzute în Anexa
nr. III.3 la prezentul Contract.
În tariful de procesare sunt incluse toate costurile
aferente, inclusiv componenta TG, însemnând tariful
zonal aferent serviciilui de transport pentru
introducerea energiei în reţea la data semnarii
prezentului contract
În cazul în care energia electrică rezultată din
procesarea combustibilului este produsă în capacităţi de
cogenerare, tariful de procesare (t) va include veniturile
prognozate rezultate din vânzarea energiei termice,
precum şi de cele rezultate din bonusul pentru
cogenerarea de înaltă eficienţă.
Beneficiarul este de acord pentru participarea
Prestatorului de servicii la piaţa de echilibrare prin
ofertarea întregii puteri electrice disponibile, la creştere
şi la scădere, conform prevederilor legale

ANRE: Nu sunt permise alte servicii!

ANRE: Poate ar trebui precizat, intre toate costurile care intra in
acest tarif, si contravaloarea transportului combustibilului, de la
punctul de livrare mentionat de furnizor, la centrala
producatorului!! CRED ca trebuie inclusa aceasta precizare si in
procedura!!!
ANRE:În cazul în care energia electrică rezultată din procesarea
combustibilului este produsă în capacităţi de cogenerare, tariful de
procesare (t) va include ține seama de veniturile prognozate
rezultate din vânzarea energiei termice, precum şi de cele rezultate
din bonusul pentru cogenerarea de înaltă eficienţă.
ANRE: Nu trebuie sa le includa, ci dimpotriva, sa le scada, cumva,
din tarif – dar creste consumul specific de combustibil, totodată!
ANRE: Beneficiarul este de acord pentru nu împiedică participarea
Prestatorului de servicii la piaţa de echilibrare prin ofertarea întregii
puteri electrice disponibile, la creştere şi la scădere, conform
prevederilor legale .

3 (5) c)

Idem.

3 (3) e)

În cazul în care Părţile din cadrul prezentului contract
sunt înregistrate în cadrul aceleiaşi Părţi Responsabile
cu Echilibrarea, alocarea costurilor generate de
dezechilibrele datorate notificărilor fizice eronate se
face conform metodei de alocare interne a respectivei
Părţi Responsabile ci Echilibrarea
În cazul în care Părţile din cadrul prezentului contract
sunt înregistrate ca/în Părţi Responsabile cu
Echilibrarea diferite şi ambele Pǎrţi transmit notificǎri
fizice eronate, consecinţele financiare aferente sunt
suportate proporţional prin raportarea dezechilibrului
generat de fiecare Parte la suma dezechilibrelor
generate
Beneficiarul se obligă să livreze cantitatea de
combustibil de procesat la parametrii specificați în
anexa 3.I conform graficului de livrare specificat în
anexa 3.II.

3 (3) g

5 (2)

ANRE: Ar trebui detaliat ce se intampla in aceste 2 situatii:
1.
ce tratament are combustibilul utilizat pentru energia
produsa in plus pe PE: il cumpără producătorul de la furnizor sau i-l
scade din cantitățile aferente unei livrări contractuale viitoare; cum
se determina acest combustibil;
2.
ce tratament are combustibilul ramas la dispozitia
producatorului corespunzator energiei dispuse la scadere pe PE?
energia electrica se considera livrata, deci combustibilul ar trebui
sa-I ramana producatorului,, gratis iar daca acesta este gaz si nu
se poate stoca, ar trebui ca furnizorul sa-I dea producatorului, in
plus, contravaloarea acestuia la pretul pe baza caruia a fost facut
contractul
AFEER: Trebuie introduse prevederi specifice pentru situația în care
producătorul primește ordin de descărcare, cu impact asupra
cantitătilor de energie electrică și combustibil de procesat.
ANRE: Cred ca este vorba despre comunicari in cadrul PRE, nu stiu
daca se numesc notificari fizice!

ANRE: Nici aici nu inteleg, ca si in cazul celorlalte contracte; va rog
sa-mi explicati pe un exemplu

ANRE1: In anexa 3 II nu este un grafic de livrare a combustibilului,
ci o cantitate lunara; ar trebui detaliat, daca e carbune, ca stocul
minim este cel necesar pentru o luna, daca din tabel rezulta ca
livrarea se face lunar, iar daca e gaz, ar trebui determinat debitul

5 (2)

6 (1)

6 (3)

6 (5)

Graficul de livrare specificat în anexa 3.II. va ține
seama de cantitatea orară medie de combustibil
procesat (fh) precizată în oferta de răspuns declarată
câștigătoare în sesiunea de licitație cu codul ........,
necesară pentru livrarea cantităţii orare de energie
electrică specificată în Anexa 2.II , corespunzător
profilului de livrare prevăzut în anexa 2.II.
Beneficiarul se obligă să livreze cantitatea de
combustibil de procesat la parametrii specificați în
anexa 3.I conform graficului de livrare specificat în
anexa 3.II. Graficul de livrare specificat în anexa 3.II.
va ține seama de cantitatea orară medie de combustibil
procesat (fh) precizată în oferta de răspuns declarată
câștigătoare în sesiunea de licitație cu codul ........,
necesară pentru livrarea cantităţii orare de energie
electrică specificată în Anexa 2.II, corespunzător
profilului de livrare prevăzut în anexa 2.II.
Graficul de Livrare: Cantitatea de energie electrică ce
urmează să fie preluată de către Beneficiar de la
Prestatorul de servicii în baza prezentului contract,
pentru fiecare interval orar este în conformitate cu
valorile precizate în în Anexa 2.II și Anexele 2.II.1 –
2.II.n, întocmite pentru fiecare interval orar.
Energia electrică livrată se măsoară în conformitate cu
prevederile Codului de măsurare a energiei electrice.

Rambursarea costurilor externe: În cazul în care, ca
urmare a unei cereri făcute de cealaltă Parte sau pentru
a soluționa o dispută începută de cealaltă Parte, o Parte
suportă costuri suplimentare justificate pentru a
confirma că cealaltă Parte nu și-a îndeplinit cum se

de gaz (MWh/h);
ANRE2: este vorba de putere constanta, tabelul trebuie exclus;
daca n-ar fi constanta, ar trebui ca si debitului de gaz sa-I
corespunda tot un tabel

AFEER: Trebuie introduse prevederi specifice pentru situatia in care
producatorul primeste ordin de descarcare, cu impact asupra
cantitatilor de combustibil procesat

ANRE: Nu si se contrazice cu Anexa 2 II 2)!!!!Avem putere
constanta, nu grafic de puteri

ANRE: Avand in vedere ca acest producator poate avea si alte
contracte, iar furnizorul de asemenea, masurarea nu are relevanta,
dupa parerea mea. Trebuie sa aplice regulile de decontare din
Codul Comercial cu modificarile…, care la randul lor tin seama de
Codul de masurare
ANRE: La ce se refera? Ar fi util un exemplu

6 (6) a

6 (6) b)
7 (1)

cuvine obligațiile prevăzute în Contract, aceste cheltuieli
vor fi rambursate la cerere de către Partea care nu și-a
îndeplinit obligațiile .
Riscurile Prestatorului și ale Beneficiarului:
a) Prestatorul de servicii suportă toate riscurile și
costurile privind sau asociate cu livrarea Cantității
Contractate până la Punctul de Livrare al energiei
electrice .
Beneficiarul suportă toate riscurile și costurile privind
sau asociate cu asociate cu livrarea combustibilului de
procesat până la Punctul de Livrare al combustibilului.
Factura: dacă nu se prevede altfel în Anexa 2. IV la
prezentul Contract, Prestatorul de servicii va transmite
Beneficiarului în primele 5 zile lucrătoare ale lunii
calendaristice care urmează lunii de livrare a energiei
electrice o factură, cu data de emitere ultima zi a lunii
de livrare, care detaliază totalul cantităților de energie
electrică pe care le-a livrat în luna calendaristică
anterioară. Pe lângă această factură, Părțile își pot
prezenta toate sumele datorate la acel moment în
temeiul Contractului incluzând, fără limite, toate sumele

ANRE: Ar fi bine sa se detalieze ca este vorba despre introducerea
in RET, deoarece RET este si la primirea de catre furnizor…

ANRE: trebuie adaugat ca de la acest punct pana la centrala
producatorului, costurile si eventual riscurile sunt in sarcina
PRODUCATORULUI.
ANRE: Deci avem:
1.
O factura pe care sunt cantitatile de energie livrata, dar nu
se intelege CE mai avem acolo care sa o faca sa fie factura, adica
un pret, tarif, ceva care sa dea apoi o valoare
2.
Orice altceva: cheltuieli????, NESPECIFICATE! cum adica?
Acesta este contractul, alt document nu exista!

datorate pentru Tariful de procesare, taxe, cheltuieli,
rambursări, daune, dobândă și alte plăți datorate de
7 (2)

7 (6)

către Părți.
Contravaloarea serviciilor prestate de procesare ce
urmează să fie plătită de Beneficiar către Prestatorul de
servicii se calculează corespunzător perioadei de
facturare agreate și Tarifului de procesare prevăzute în
Anexa 2.III.
Dobânda penalizatoare: Neachitarea facturii de către
Beneficiar conform termenelor-limită de plată prevăzute
a fi aplicate conform capitolului 7 (”Facturare și condiții
de plată”) atrage plata de dobânzi penalizatoare

ANRE: Care?

ANRE: Dobânda penalizatoare: Neachitarea facturii de către
Beneficiar conform termenelor-limită de plată prevăzute a fi
aplicate conform capitolului 7 (”Facturare și condiții de plată”)
atrage plata de dobânzi penalizatoare calculate cau procentul egal

9
9. (1)

10. (1)

10. (2)

10. (3) c)
10. (3) c)+d)

calculate ca procent egal cu ca procentul dobânzii
datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către
bugetul de stat, calculată pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat următoare Datei Scadenței, și
până la data achitării integrale a sumei datorate,
inclusiv.
Garanții de Bună Execuție
Fiecare Parte ( în calitate de ordonator) va prezenta
celeilalte Părți (în calitate de beneficiar) o Garanție de
Bună Execuție constituită printr-un Document de
Garanție, valabilă pe perioada pe care Contractul își
produce efectele. Valoarea garantată prin scrisoarea de
garanție este egală cu contravaloarea energiei electrice
contractate/cantității de combustibil de procesat livrat,
calculată conform algoritmului precizat în Anexa 2.V.
Livrare și Primire combustibil de procesat: În
conformitate cu termenii Contractului, Beneficiarul va
asigura livrarea combustibilui de procesat, Prestatorul
de servicii va asigura acceptarea la Punctul de Livrare
pentru combustibilul de procesat și Beneficiarul va plăti
Prestatorului de servicii contravaloarea serviciului
prestat pentru procesarea combustibilului.
Livrare și Primire energie electrică: În conformitate cu
termenii Contractului, Prestatorul de servicii va asigura
livrarea, și Beneficiarul va asigura acceptarea Cantității
Contractate la Punctul de Livrare a energiei electrice.
Să solicite Prestatorului de servicii livrarea energiei
electrice numai după constituirea unui stoc minim
specificat în anexa 3.II.
c)
Să solicite Prestatorului de servicii livrarea
energiei electrice numai după constituirea unui stoc

cu ca procentul cel al dobânzii datorate pentru neplata la termen a
obligaţiilor către bugetul de stat aplicat la suma restantă, calculată
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare
Datei Scadenței, și până la data achitării integrale a sumei datorate,
inclusiv.
ANRE: Garanții de Bună Execuție
ANRE: Fiecare Parte ( în calitate de ordonator) va prezenta
celeilalte Părți (în calitate de beneficiar) o Garanție de Plată,
respectiv de Bună Execuție constituită printr-un Document de
Garanție, valabilă pe perioada pe care Contractul își produce
efectele. Valoarea garantată prin scrisoarea de garanție este egală
cu contravaloarea energiei electrice contractate (garanția de
plată)/cantității de combustibil de procesat livrat de beneficiar
(garanția de bună execuție), calculată conform algoritmului precizat
în Anexa 2.V.
ANRE: Livrare și Primire combustibil de procesat: În conformitate
cu termenii Contractului, Beneficiarul va asigura livrarea
combustibilui de procesat, Prestatorul de servicii va asigura
acceptarea la Punctul de Livrare pentru combustibilul de procesat și

dacă este cazul, transportul acestuia până la locul de producere
șiiar Beneficiarul va plăti Prestatorului de servicii contravaloarea

serviciului prestat pentru procesarea combustibilului.
ANRE: Livrare și Primire energie electrică: În conformitate cu
termenii Contractului, Prestatorul de servicii va asigura livrarea,
șiiar Beneficiarul va asigura acceptarea Cantității Contractate la
Punctul de Livrare a energiei electrice, care este cel de introducere

în rețeaua de transport.

ANRE: Să solicite Prestatorului de servicii livrarea energiei electrice
numai după constituirea unui stoc minim specificat în anexa 3.II,

dacă acesta se paote stoca.

AFEER: Necesita reformulare pentru a cuprinde si situatia in care
combustibilul procesat este gazul natural.

10. (3)e)

10. (3) g)

minim specificat în anexa 3.II,
d)
Să asigure continuitatea în alimentarea cu
combustibilul de procesat și a stocului minim de
combustibil
Să anunţe în scris Prestatorului de servicii, cu minimum
3 zile lucrătoare înainte, despre întreruperile
programate în furnizarea combustibilului de procesat;
programarea întreruperii se va face cu consultarea
Prestatorului de servicii, cu cel puțin 15 zile înainte de
începerea lunii în care va avea loc întreruperea ;
La cererea Prestatorului de servicii, în cazul unor
defecţiuni în unitățile de producere ale Prestatorului de
servicii, la solicitarea Prestatorului de servicii să ia
măsuri de întrerupere a furnizării combustibilului;

10. (3) h)

Să despăgubească Prestatorul de servicii, în
conformitate cu prevederile prezentului Contract şi ale
reglementărilor legale în vigoare, pentru daunele
provocate Prestatorului de servicii, prin furnizarea
combustibilului la un nivel de calitate în afara limitelor
prevăzute de normele tehnice aplicabile;

10. (4) b)

Să solicite Prestatorului de servicii modificarea şi

10. (4) c)

ori se modifică circumstanțele existente la încheierea
contractului, așa cum o astfel de modificare a fost
definita la capitolul 15 (”Modificarea circumstanțelor”);
Să solicite Prestatorului de servicii plata daunelor

completarea prezentului contract şi a anexelor la acesta
sau să iniţieze acte adiţionale la contract , ori de cate

ANRE: Adica se suspenda contractul? Ar trebui limitată perioada de
intrerupere si platite niste penalizari si in acest caz, caci
producatorul isi facuse si el niste calcule ca o sa produca la o
anumita sarcina, din anumite grupuri, cu un anumit combustibil….
ANRE: La cererea Prestatorului de servicii, în cazul unor defecţiuni
în unitățile de producere ale Prestatorului de servicii, la solicitarea
Prestatorului de servicii să ia măsuri de întrerupere a furnizării
combustibilului ;
Comentariu:NU prea inteleg, adica sa rezilieze contractul sau sa-l
suspende? Daca e gaz, asta inseamna sa anunte furnizorul de gaz
sa nu mai livreze acolo cantitatea sau cum?
ANRE: Să despăgubească Prestatorul de servicii, în conformitate cu
prevederile prezentului Contract şi ale reglementărilor legale în
vigoare, pentru daunele provocate Prestatorului de serviciiacestuia,
prin furnizarea combustibilului la un nivel de calitate în afara
limitelor prevăzute de normele tehnice aplicabile ;
Comentariu:Cred ca e mai complicat decat atat, daca nu se
indeplinesc conditiile de calitate declarate la incheierea
contractului; se modifica consumul specific (randamentul), se strica
instalatiile etc; eu cred ca e motiv de reziliere
ANRE: Trebuie ca modificarea circumstantelor sa fie dramatica, iar
atunci mai degraba sa-l rezilieze decat sa-I dea un caracter
netransparent prin acte aditionale!

ANRE: Acesta este cazul notificarilor SB sub cantitatile de contract,

10. (4) e)

10. (5) b)

10. (5) c)

10. (5) d)

10. (6) b)
10. (6) c)

10. (6) d)

10. (8)

provocate ca urmare a întreruperilor livrărilor de
energie electrică cauzate de acesta .
Să comunice în scris Prestatorului de servicii orice
modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii
Contractului în maxim 5 zile calendaristice de la data
producerii acestei modificări
Să achite integral şi la termen facturile emise de
Beneficiar , eventualele corecţii sau regularizări ale
acestora urmând să fie efectuate la următoarea
facturare;
Să preia cantitatea de combustibil de procesat din
punctul de livrare al combustibilului de procesat
precizat în anexa 3.III;
Să comunice în scris Beneficiarului orice modificare a
elementelor care au stat la baza întocmirii Contractului
în maxim 5 zile calendaristice de la data producerii
acestei modificări ;
Să întrerupă livrarea energiei electrice în conformitate
cu prevederile prezentului contract
Să solicite Beneficiarului modificarea şi completarea
prezentului contract şi a anexelor la acesta sau să
iniţieze acte adiţionale la contract, ori de cate ori se
modifica circumstanțele existente la încheierea
contractului, așa cum o astfel de modificare a fost
definita la capitolul 15 (”Modificarea circumstanțelor ”);
d)
Să solicite Beneficiarului plata daunelor
provocate ca urmare furnizării combustibilului la un
nivel de calitate în afara limitelor prevăzute de normele
tehnice aplicabile, la parametri inferiori față de cei
specificați în anexa 3.I ;
Părţile se obligă una faţă de cealaltă să își asigure una
celeilalte accesul, conform legii, cu restricţii de

cred; ar trebui specificat, caci altfel e neclar
ANRE: Aceasta modificare altereaza caracterul transparent si
nediscriminatoriu si nu poate fi acceptata
ANRE: Ce facturi ii emite beneficiarul prestatorului?????In general,
nu, doar penalizari!!!!
ANRE: Să preia cantitatea de combustibil de procesat din punctul
de livrare al combustibilului de procesat precizat în anexa 3.III și să
asigure transportul acestuia până la locul de producere a energiei
electrice;
ANRE: NU, altereaza caracterul transparent si nediscriminatoriu al
contractului!!!!
ANRE: Am citit acest contract si nu am retinut cand are voie sa
intrerupa livrarea!
ANRE: Acelasi comentariu ca mai sus: daca legile/reglementarile se
schimba moderat, contractul continuă așa cum e, iar dacă se
modifică dramatic, trebuie reziliat

ANRE: Cred ca mai bine ar rezilia contractul; dacă nu, ar trebui
stabilit cum sunt evaluate aceste daune, exact în acest contract

ANRE: Părţile se obligă una faţă de cealaltă să își asigure una
celeilalte accesul, conform legii, cu restricţii de confidenţialitate

11. (1)

13. (3) ii

13. (3)

13. (3)

13. (3)

confidenţialitate conform prevederilor capitolului privitor
la confidențialitate, la toate informaţiile, documentaţiile
sau datele necesare pentru buna derulare a acestui
contract
Interdicție: Nicio Parte nu va avea dreptul de a-și
transfera drepturile și obligațiile din Contract unui terț
fără consimțământul scris al celeilalte Părți. Acest
consimțământ nu va fi întârziat, refuzat sau reținut în
mod nerezonabil
Obligațiile aferente în baza unui Document de Garanție
sau a Garanției de Bună Execuție în conformitate cu
prevederile capitolului 9 (”Garanții de Bună Execuție”).
Suma de Reziliere va acoperi paguba efectiv suferită și
profitul nerealizat de Partea care nu este în culpă și va
include, după caz, fără a se limita la, următoarele
costuri:
a)
Încheierea unor noi contracte de vânzarecumpărare de energie electrică pentru suplinirea
cantităților de energie nelivrate potrivit prezentului
Contract ;
Suma de Reziliere va acoperi paguba efectiv suferită și
profitul nerealizat de Partea care nu este în culpă și va
include, după caz, fără a se limita la, următoarele
costuri:
b) Încheierea unor noi contracte de achiziționare
combustibil pentru suplinirea cantităților de combustibil
nelivrate potrivit prezentului Contract;
e) Prețul cantității de energie care nu a putut fi vândută
către alți cumpărători și orice alte prejudicii rezultate
din aceasta ;

conform prevederilor legii, reglementărilor și capitolului privitor la
confidențialitate, la toate informaţiile, documentaţiile sau datele
necesare pentru buna derulare a acestui contract
ANRE: Nu prea înțeleg ce înseamnă reținut și nici
rezonabil/nerezonabil

ANRE: Nu se înțelege la ce se referă: adică, nu sunt depuse
garanțiile? sau nu sunt valabile?
Garantiile sunt de 2 feluri, in functie de riscul pe care il acopera si
cine le solicita. Modul in care sunt asigurate aceste garantii sunt o
alta problema; aici par a fi amestecate cele doua lucruri.
ANRE: nu se intelege despre ce e vorba: furnizorul cumpara
energia de care are nevoie pe un nou contract, aceeasi cantitate la
pretul X; cat trebuie sa ii dea producatorului ca suma de reziliere?

ANRE: Nu se intelege: producatorul va trebui sa cumpere
combustibil la pretul Y si va vinde aceeasi energie la pretul Z; cat
va trebui sa-I plateasca furnizorului ca suma de reziliere?

ANRE: nu se intelege: deci producatorul avea contract de procesare
pe cantitatea Q cu pretul echivalent E, tarif de procesare t; nu
reuseste sa mai vanda decat cantitatea R; ce suma trebuie sa-I
plateasca beneficiarul producatorului in acest caz?

13. (3)

f) Prețul cantității de combsutibil care nu a putut fi
vândută către alți cumpărători și orice alte prejudicii
rezultate din aceasta

14. (2)

Excepții: Informațiile Confidențiale nu vor include
informații care :

15. (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 .
Modificarea circumstanțelor se va reflecta prin acte
adiționale încheiate între Părți .
Responsabilitățile Părții afectate de apariția unui Caz de
Forță Majoră

15. (2)
16. (2)
16. (8)
17. (2) j)

Anexa 2 III

Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere.
Cu privire la o Parte, nu este insolventă , și nu există
proceduri administrative sau judiciare în curs sau
potențiale care, după cunoștințele sale, ar putea afecta
semnificativ capacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile
din Contract, în așa fel încât să devină insolventă.
Cantitatea orară medie de combustibil procesat fh necesară pentru livrarea cantităţii orare de energie
electrică corespunzător profilului de livrare precizat la
anexa 2.II este ............. [MWh de combustibil/MWh
de energie electrică livrată]
Algoritmul de reactualizare a preţului echivalent al
energiei electrice rezultate din procesarea
combustibilului: în cazul modificării de către ANRE a

ANRE: Nu inteleg: furnizorul vroia sa proceseze cantitatea de
combustibil B, pe care o declarase la pretul P; dupa reziliere vinde
doar cantitatea de combustibil F la pretul L; cat trebuie sa ii dea
producatorul ca suma de reziliere?
ANRE: Trebuie exceptate situatiile in care legea romana,
reglementarile romane sau europene obliga la dezvaluire, inainte
de incheiere, in timpul sau dupa (Legea 123, Regulamentul PCCB,
REMIT etc.)
ANRE: Nu orice modificare de reglementari, care se intampla
continuu, constituie o modificare de circumstante (reducere CAS,
taxa pe stalp etc., orice se poate intampla) ar trebui ca modificarea
de circumstante sa fie majora si mult mai clar definita
ANRE: Nu, dispare caracterul transparent si nediscriminatoriu
ANRE: trebuie analizat mai atent, deoarece acest contract se
incheie in situatii de criza pe piata de energie, care s-ar putea
suprapune, intr-o oarecare masura, cu Forta majora
ANRE: ar trebui definit sau trimis la codul civil, daca e definit acolo
ANRE: Prestatorul de servicii (producatorul) ar putea fi in
insolventa, deoarece prin acest contract el nu se obliga sa
plateasca ceva, ci sa produca si sa primeasca bani pentru asta.
ANRE: NU tabel, ci putere constanta pe un profil din cele 3
E un cost ca oricare altul, iar piata din Romania trebuie sa
depaseasca etapa de copilarie si reglementare si sa invete sa
prevada evolutii de costuri; in contracte externe (EFET, de
exemplu), se ajusteaza pretul dupa TG?

Anexa 2 V (4)

Anexa 2 V
art. 1 (5)

Anexa 2 V
art. 2) (5)

tarifului componentei de introducere a energiei în reţea
TG, la preţului echivalent al energiei electrice rezultate
din procesarea combustibilului specificat la paragraful 1
de mai sus, se va adăuga diferenţa dintre (Tarif TG
nou - Tarif TG în vigoare la data încheierii contractului),
prin urmare Tariful de procesare a combustibilului se va
recalcula după formula:
tnou [lei/MWh] = PE [lei/MWh] +(Tarif TG nou - Tarif
TG în vigoare la data încheierii contractului) - fh
[MWh/MWh] x PF [lei/MWh ]
Termenul de prezentare al garanţiei de plată, emisă în
conformitate cu prevederile alin. (1), la sediul
beneficiarului este de cel puţin …………. zile financiare,
înainte de începerea livrărilor de energie electrică şi
reprezintă condiţie de intrare efectivă în vigoare a
Contractului.
Nedepunerea garanţiei de plată, înseamnă neintrarea
efectivă în vigoare a Contractului şi conduce la
obligarea Prestatorului de servicii de a plăti
Beneficiarului o despăgubire egală cu contravaloarea
combustibilului livrat pentru perioada..........., aceasta
fiind de ........................... lei. Factura emisă de către
Beneficiar va fi transmisă prin fax şi prin poştă
Prestatorului de servicii la cel târziu ……….. zile
calendaristice de la finalizarea termenului de depunere
a garanției de plată.

Nedepunerea garanţiei de plată, înseamnă neintrarea
efectivă în vigoare a Contractului şi conduce la

Termenul de prezentare al garanţiei de plată, emisă în conformitate
cu prevederile alin. (1), la sediul beneficiarului prestatorului este de
cel puţin …………. zile financiare, înainte de începerea livrărilor de
energie electrică şi reprezintă condiţie de intrare efectivă în vigoare
a Contractului.
ANRE: Nedepunerea garanţiei de plată, înseamnă neintrarea
efectivă în vigoare a Contractului şi conduce la obligarea
Beneficiarului Prestatorului de servicii de a plăti Beneficiarului
Prestatorului de servicii o despăgubire egală cu contravaloarea
combustibilului livrat pentru perioada..........., aceasta fiind de
........................... lei. Factura emisă de către Prestatorul de servicii
Beneficiar va fi transmisă prin fax şi prin poştă Beneficiarului
Prestatorului de servicii la cel târziu ……….. zile calendaristice de la
finalizarea termenului de depunere a garanției de plată.
Comentariu: Cred ca e o confuzie cu cealalta garantie, cea de buna
executie! Din acest motiv trebuie sa le denumim diferit, ca sa nu le
confundam si sa propunem o evaluare a ei in consecinta; aceasta
se refera la situatia in care beneficiarul nu a platit tariful de
procesare prestatorului, desi a livrat combustibilul si a primit
energia, nu?
ANRE: Aceasta se refera, cred la acoperirea situatiei in care
prestatorul a primit combustibilul dar n-a livrat energia, adica n-a

Anexa 2 VI 1)

Anexa 2 VI

obligarea Prestatorului de servicii să plătească
notificat-o ca schimb bloc pe o perioada de…
Beneficiarului o despăgubire egală cu
.........................., aceasta fiind calculată
astfel............................
În cazul rezilierii Contractului, Partea în culpă va avea ANRE: ar trebui enumerat ce fel de prejudicii ar putea fi luate in
obligația de a plăti Părții care nu este în culpă Suma de calcul
Reziliere,
reprezentând
contravaloarea
tuturor
prejudiciilor cauzate acesteia prin neîndeplinirea
culpabilă a obligațiilor sale în temeiul Contractului.
În cazul rezilierii Contractului, Partea în culpă va avea
obligația de a plăti Părții care nu este în culpă Suma de
Reziliere reprezentând contravaloarea tuturor
prejudiciilor cauzate acesteia prin neîndeplinirea
culpabilă a obligațiilor sale în temeiul Contractului.
Suma de Reziliere va cuprinde toate sumele care
trebuie plătite între Părți în baza sau în legătură cu
Contractul, se calculează după cum
urmează:……………………………
și este în valoare de ………………………. lei.

ALRO: Conform contract EFET (11):
Suma de Reziliere: Partea care Reziliaza va
calcula o suma (Suma de Reziliere) care sa fie platita în
conformitate cu § 10.3 (Rezilierea ca urmare a
aparitiei unei Cauze de Reziliere ) si cu § 10.4
(Rezilierea Automata ) prin adunarea (chiar daca
rezultatul va fi pozitiv sau negativ) a Sumelor
Compensatorii pentru toate Tranzactiile Individuale la care se
adauga toate celelalte sume care trebuie platite între Parti în baza
sau în legatura cu Contractul.
Aceasta intelegere este corect reprezentata in ansamblu de art.13
in contractul de procesare si in special in paragraful (3), alineatul
(e) al acestui articol.
Este in intelegerea noastra ca la momentul semnarii contractului
„Suma de reziliere”:
1.
nu este cunoscuta,
2.
Reprezinta atat contravaloarea prejudiciilor cat si toate
celelalte obligatii de plata in baza contractului, rezultatul calculului
putand fi pozitiv sau negativ;
3.
Nu se stie cine o plateste si cine o primeste, aceasta
depinzand de semnul sumei de reziliere
Din formularea actuala in contractul cadru de procesare anexa VI,
contrar celor de mai sus se intelege ca:

Suma de reziliere
1.
este cunoscuta (anexa VI, art.1: „.. si este in valoare de
.....lei.”)
2.
REPREZINTA (nn: doar) „contravaloarea tuturor prejudiciilor
cauzate acesteia prin neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor sale în
temeiul Contractului” si CUPRINDE (nn: doar) „toate sumele care
trebuie plătite între Părți în baza sau în legătură cu Contractul”
3.
Plata se va face intotdeauna de partea in culpa catre partea
care nu este in culpa.
Este incert ce parte este considerata in culpa.
Coroborand faptul ca in contractul de procesare partea in culpa
plateste, iar in contractul standard PCCB-NC partea care reziliaza
plateste ar rezulta ca partea care reziliaza este in culpa, ceea ce
evident este eronat, si suplimentar ar fi in contradictie cu art.18 din
contractul cadru PCCB-LE.

Anexa 2 I si II
Anexa 3.III
probabil anexa
2 III
general

Propunem in consecinta concilierea fragmentelor aflate in
contradictie, in interiorul contractului de procesare, intre acesta si
contractul standard PCCB-NC si intre PCCB-LE si PCCB-NC, in
spiritul formularilor din contractul EFET.
Durata contrctului
ALRO:Propunem armonizarea formatului cu formatul anexei 2 la
Cantitate de energie contractată
contractual cadru PCCB-LE
Contravaloarea serviciului prestat pentru procesarea
AFEER: Contravaloarea serviciului prestat pentru procesarea
combustibilului se calculează ca produs dintre cantitatea combustibilului se calculează ca produs dintre cantitatea de energie
de combustibil livrată/procesată şi tariful de procesare
electrica livrata şi tariful de procesare la care se adaugă valoarea
la care se adaugă valoarea TVA și este
TVA și este ......................................[lei], exclusiv acciza şi TVA
......................................[lei], exclusiv acciza şi TVA.
Intreruperea / suspendarea livrarilor de energie
ALRO: Dupa cum exista in conditiile contractului de procesare, ca si
Propunem introducerea unui articol similar art.17 din
in conditiile contractului cadru PCCB-LE posibilitatea manifestarii
contractul cadru PCCB-LE.
cauzelor de reziliere, exista si motive comune de intrerupere /
suspendare a livrarilor de energie.

