Centralizator observații pentru documentele întocmite pentru implememtarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 78/2014:
2. Contract standard
Art.

Text de referință
Observații Generale

Observații Generale

Observații Generale

Observații Generale
Observații Generale
Observații Generale

Observatii/propuneri
ANRE:
 trebuie exclus dreptul de a face aditionale netransparente si clarificate clauza
de modificare a circumstantelor;
 trebuie clarificat regimul rezilierii, cu precizarea ca o reziliere ceruta de o parte
ca urmare a neindeplinirii obligatiilor de catre cealalta parte, se considera
reziliere din vina celei care n-a indeplinit obligatiile;
 trebuie clarificat regimul garantiilor, denumirea lor, ce acopera si in functie de
aceste clarificari, trebuie propuse niste modalitati de calcul precise;
 trebuie eliminata posibilitatea modificarii pretului cu TG; exista si alte elemente
care se pot modifica, iar aceasta posibilitate nu poate fi acordata doar
producatorilor
ALRO SA: Desi prin modul de definire a instrumentelor pretul si cantitatea sunt
pe PCCB-NC si “fixe”, ar trebui utilizata aceasta precizare si in contractul standard
PCCB-NC, dupa cum a fost utilizata sintagma “ferm si fix” in contractual cadru
PCCB-LE.
SNN: Cantitatea de energie contractata este ferma (art.3 PCCB-NC). Exista
posibilitatea suspendarii temporare, precum si posibilitatea de sistare, ce pot
modifica cantitatea tranzactionata de cea contractata. Atunci nu mai e fixa. Si nici
pretul nu poate fi fix, existand modalitati de actualizare in contract (pare putin
ambiguu);
SNN: Propun preluarea punctelor d) si e) art. 18 PCCB-LE si la PCCB-NC. La 18 d
iv , „aproape toate bunurile sale” suna aproximativ, ar trebui cuantificat in
procente;
AFER: Propunem ca toate clauzele cu privire la constituirea scrisorilor de garanție
bancară să fie lăsate la latitudinea participantului inițiator să își personalizeze
forma de contract.
ALRO SA: 1) Consideram ca, exceptand diferentele impuse de Regulamentul
78/2014 clauzele celor doua contracte ar trebui sa ramana intr-o redactare
comuna.

Observații Generale

Observații Generale

2)
Daca pe langa implementarea modificarilor specifice fiecareia dintre cele
doua piete exista modificari care prin prevederile Regulamentului 78/2014
reprezinta o noua viziune sau determina imbunatatiri ale modului de formulare,
aceste modificari trebuie efectuate intr-o prima etapa pe textul comun al
contractului aflat in prezent in vigoare. Consideram ca, exceptand cazul de mai
jos (3) nu sunt necesare / oportune diferente de abordare/ formulare intre
contractul cadru si cel standard. Nu in cele din urma cele doua contracte nu ar
trebui sa se afle in contradictie cu contractul EFET.
3)Intr-o a doua etapa prevederile diferite ale Regulamentului 78/2014 pentru
fiecare din cele doua piete ar trebui implementate in mod specific pentru
contractul cadru si pentru contractual standard.
ASTFEL:
In timp ce art. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 , 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (contract
cadru), anexa 3, anexa 4 au aceeasi formulare sau prezinta usoare diferente (care
ar trebui eliminate) cu art.1, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
anexa 3, anexa 4 (contract standard),
art.2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 21, anexa 1 (contract cadru) ar trebui sa aiba aceiasi
formulare cu articolele 2, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 29, anexa 1 (contract standard).
ALRO SA: In timp ce formatul contractului cadru propus pastreaza abordarea
contractului cadru in prezent in vigoare, mentinand (corect in opinia noastra)
diferenta esentiala intre “reziliere” (compensatia este platita de partea in culpa,
deci nu de initiatorul rezilierii) si “denuntare” (compensatia este platita de
initiatorul denuntarii), formatul contractului standard elimina “denuntarea” (art.
27 a fost total eliminat, aparand astfel chiar o discontinuitate in numerotarea
articolelor) si utilizeaza doar “rezilierea”, implementand art.23 din Regulament.
ALRO SA:
Consideram ca este necesara o clarificare in acest sens intre ANRE
si OPCOM a prevederilor din regulament mentionate anterior (art.23, (3),(4))
intrucat situatia mentionata in regulament ca “reziliere” se refera doar la
“denuntare”. Consideram de asemenea ca eliminarea “denuntarii” in contractul
standard propus creeaza confuzie, evidentiata de formularea paragrafelor d (in
art.18 si 20) si c (in art.19 si 21, conform careia indiferent daca este cazul unei
rezilieri propriu zise sau a unei denuntari partea care reziliaza plateste
intotdeauna compensatia, ceea ce ar trebui sa se intample doar in cazul
denuntarii. De asemenea, in art.26, in timp ce toate alineatele (a-d) paragrafului
(1) prezinta doar situatii in care contractul este reziliat de o parte in cazul culpei

2(2).

2(3).

3.

4.

8. (1)

celeilalte parti (in cazul contractului EFET, “Rezilierea ca urmare a unei Cauze de
Reziliere”), paragraful (2) prezinta doar situatia de denuntare, in care partea care
reziliaza (de fapt, care denunta) trebuie sa plateasca o compensatie.
Preţul de contract este compus din preţul energiei ANRE: (2) Preţul de contract este compus din include preţul energiei electrice şi
electrice şi componenta tarifului de tansport pentru componenta tarifului de tansport pentru introducerea energiei electrice în reţea și
introducerea energiei electrice în reţea și este ferm este ferm pentru ambele părţi.
pentru ambele părţi.
După caz, în situaţia în care Vânzătorul este un
producător care prin intermediul prezentului contract
recuperează contravaloarea serviciului de transport
al energiei electrice, în anexa nr. 3, pct. 2, se
menţionează valoarea la data semnării contractului a
tarifului zonal de transport pentru introducerea
energiei în reţea, inclus în preţul de contract.
Cantitatea de energie electrică contractată prevăzută
în anexa nr. 2 este fermă, Vânzătorul asumându-şi
obligaţia de a o livra în reţeaua electricǎ de transport
şi/sau distribuție şi vinde Cumpărătorului, iar
Cumpărătorul asumându-şi obligaţia de a o accepta
şi cumpăra la preţul de contract din anexa nr. 3.

ANRE: trebuie eliminata posibilitatea modificarii pretului cu TG; exista si alte
elemente care se pot modifica, iar aceasta posibilitate nu poate fi acordata doar
producatorilor;

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 măsurate ale energiei
electrice şi comunicarea acestora.
În vederea producerii efectelor contractului fiecare
Parte se obligă ca pe toată perioada de derulare a
contractului să îşi respecte obligaţiile ce îi revin în
relaţie cu Operatorul Pieţei de Echilibrare ca Parte
Responsabilǎ cu Echilibrarea sau cu Partea
Responsabilă cu Echilibrarea căreia i-a transferat
responsabilitatea echilibrării şi trebuie sǎ notifice,

ANRE: 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 măsurate ale energiei electrice şi
comunicarea acestora.

ANRE: Cantitatea de energie electrică contractată prevăzută în anexa nr. 2 este
fermă, Vânzătorul asumându-şi obligaţia de a o livra asigura livrarea acesteia în
reţeaua electricǎ de transport şi/sau distribuție şi a o vinde Cumpărătorului, iar
Cumpărătorul asumându-şi obligaţia de a o accepta şi cumpăra la preţul de
contract din anexa nr. 3.

ANRE: În vederea producerii efectelor contractului fiecare Parte se obligă ca pe
toată perioada de derulare a contractului să îşi respecte obligaţiile ce îi revin ca
Parte Responsabilǎ cu Echilibrarea în relaţie cu Operatorul Pieţei de Echilibrare ca
Parte Responsabilǎ cu Echilibrarea sau cu Partea Responsabilă cu Echilibrarea
căreia i-a transferat responsabilitatea echilibrării şi trebuie sǎ notifice, direct sau
indirect, Operatorului de Transport şi de Sistem, Schimbul Bloc conform
cantitǎţilor de energie electricǎ din prezentul Contract. Părţile îşi comunică una

direct sau indirect, Operatorului de Transport şi de alteia denumirea şi codul PRE care are responsabilitatea echilibrării pentru fiecare
Sistem, Schimbul Bloc conform cantitǎţilor de din Părţi. Datele referitoare la Partea Responsabilă cu Echilibrarea(PRE) pentru
energie electricǎ din prezentul Contract. Părţile îşi ambele părți sunt precizate în Anexa nr. 4.
comunică una alteia denumirea şi codul PRE care are
responsabilitatea echilibrării pentru fiecare din Părţi.
Datele referitoare la Partea Responsabilă cu
Echilibrarea (PRE) pentru ambele părți sunt precizate
în Anexa nr. 4.
8. (2)

8. (3)

8. (4)

11.

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 cu Echilibrarea
În cazul în care Părţile din cadrul prezentului
contract sunt înregistrate ca/în Părţi Responsabile cu
Echilibrarea diferite, consecinţele financiare pe care
o Parte le suportă pentru dezechilibre, ca urmare a
transmiterii de către cealaltă Parte a notificării fizice
eronate, sunt recuperate de la Partea care a notificat
eronat.
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.
În situaţia în care Vânzătorul este un producător
care
prin
intermediul
prezentului
contract
recuperează contravaloarea serviciului de transport
al energiei electrice, corespunzătoare tarifului pentru
introducerea energiei electrice în reţea, valoarea
tarifului zonal de transport pentru introducerea

Comentariu ANRE: Despre ce notificari este vorba? comunicari in cadrul PRE?

ANRE: În cazul în care Părţile din cadrul prezentului contract sunt înregistrate
ca/în Părţi Responsabile cu Echilibrarea diferite, consecinţele financiare pe care o
Parte le suportă pentru dezechilibre, ca urmare a transmiterii de către cealaltă
Parte a unei notificării fizice eronate privind schimbul bloc aferent prezentului
contract, sunt recuperate de la Partea care a notificat eronat.
Comentariu ANRE: Nu e clar; daca puteti sa-mi explicati pe un exemplu?

ANRE: Se propune eliminarea
Comentariu ANRE: Nu, TG este un cost ca oricare altul

energiei în reţea la data semnării contractului poate
fi actualizată conform algoritmului precizat în anexa
nr. 3 pct. 3; actualizarea se aplică în cazul în care,
ulterior încheierii prezentului contract, ANRE
actualizează tarifele reglementate pentru serviciul de
transport, stabileşte altele noi sau modifică
procedura de calcul a acestora.
16.(1)
16.(4) și
(5)

17. (1)

17.(2) i.

17.(5)

Cumpărătorul va prezenta Vânzătorului o scrisoare
de garanţie bancară, în favoarea Vânzǎtorului, emisă
de o bancă agreată de Vânzător
Termenul de prezentare al garanției de plată, emisă
în conformitate cu prevederile alin. (1), la sediul
Vânzătorului este de cel puţin 2 zile financiare,
înainte de începerea livrărilor de energie electrică şi
reprezintă condiţie de intrare efectivă în vigoare a
Contractului
Vânzătorul, în cazul în care acesta nu este și titular
de licență de producere de energie electrică va
prezenta Cumpărătorului o scrisoare de garanţie
bancară, în favoarea Cumpărătorului, emisă de o
bancă agreată de Cumpărător.
pentru perioade de livrare de o (1) lună
calendaristică valoarea garanţiei este egală cu
contravaloarea
energiei
electrice
contractate
calculată pentru numărul de zile al lunii de livrare,
respectiv:

ANRE: Cumpărătorul va prezenta Vânzătorului o scrisoare de garanţie bancară de
plată, în favoarea Vânzǎtorului, emisă de o bancă agreată de Vânzător
ANRE: Termenul de prezentare al garanției bancare de plată, emisă în
conformitate cu prevederile alin. (1), la sediul Vânzătorului este de cel puţin 2 zile
financiare, înainte de începerea livrărilor de energie electrică şi reprezintă condiţie
de intrare efectivă în vigoare a Contractului.

ANRE: Ce relevanta are daca e producator?
Vânzătorul, în cazul în care acesta nu este și titular de licență de producere de
energie electrică, va prezenta Cumpărătorului o scrisoare de garanţie bancară de
bună execuție, în favoarea Cumpărătorului, emisă de o bancă agreată de
Cumpărător.
Comentariu ANRE: Dupa cum am explicat la contractul LE, aceasta garantie
asigura cumparatorul fata situatia in care vanzatorul notifica SB=o sau mai mici
decat cele contractate; scrisoarea de garantie de buna executie trebuie sa
acopere numarul maxim de zile in care se poate intampla acest lucru inainte de
denuntarea / suspendarea contractului de catre cumparator, dar la un pret
rezultat dintr-o medie a pretului de dezechilibru negativ.
Nedepunerea scrisorii de garanţie bancare, înseamnă Comentariu ANRE:
neintrarea efectivă în vigoare a Contractului şi Care perioada, ca nici nu incepe contractul????
conduce la obligarea Vânzătorului de a plăti
Cumpărătorului
o
despăgubire
egală
cu
contravaloarea energiei electrice pentru perioada
nelivrată dar nu mai mult de luna de livrare în cazul
perioadelor de livrare de o luna, respectiv 31 de zile

de livrare (exclusiv TVA) în cazul perioadelor de
livrare mai mari de o lună, aceasta fiind de
...........................lei. Factura emisă de către
Cumpărător va fi transmisă prin fax şi prin poştă
Vânzătorului la cel târziu 10 zile calendaristice de la
finalizarea termenului de depunere a scrisorii de
garanţie bancară.
19.c)

să încaseze suma de reziliere, prevăzută la Art. 26, ANRE: să încaseze suma de reziliere, prevăzută la Art.26, în cazul în care
în cazul în care partenerul cu care a încheiat partenerul cu care a încheiat tranzacția cumpărătorul solicită rezilierea
tranzacția, solicită rezilierea contractului
contractului

21.b

să factureze Vânzătorului energia electrică nelivrată
şi penalităţile – conform prevederilor contractuale, să
solicite executarea garanţiei de plată ca urmare a
nelivrării energiei și să încaseze contravaloarea
acestora;

21.c

să încaseze suma de reziliere, prevăzută la Art. 26,
în cazul în care partenerul cu care a încheiat
tranzacția, solicită rezilierea contractului.

22.(2)

Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure
accesul,
conform
legii,
cu
restricţii
de
confidenţialitate conform prevederilor art. 23, la
toate informaţiile, documentaţiile sau datele
necesare pentru buna derulare a prezentului
Contract.
Fiecare Parte se obligă să asigure confidenţialitatea
tuturor informaţiilor, documentaţiilor, datelor sau
cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza

23.(1)

ALRO SA: La art.26 este definita doar partea din suma de reziliere ce reprezinta
suma compensatoare, nu si celelalte plati, care nu numai in contractul EFET, dar
si in anexa 7 a contractului cadru fac parte din calculul sumei de reziliere.
ANRE: să factureze Vânzătorului energia electrică nelivrată şi penalităţile –
conform prevederilor contractuale, iar dacă acesta nu plătește, să solicite
executarea garanţiei de bună execuție plată ca urmare a nelivrării energiei și să
încaseze contravaloarea acestora;
Comentariu ANRE:
Ce cantitate si la ce pret? Eu cred ca se poate
suspenda/rezilia contractul dupa o perioada de cateva zile in care SB=0, deci doar
pe perioada asta apare energie nelivrata, iar ce se factureaza este o penalitate, la
un pret de deficit
ANRE: să încaseze suma de reziliere, prevăzută la Art.26, în cazul în care
partenerul cu care a încheiat tranzacția vânzătorul solicită rezilierea contractului.
Comentariu ANRE: Care ar fi acestea? Dacă nu aveți niciun exemplu, eu nu
cred că e bine

ANRE: 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 ledezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial,

25.(1).a

prezentului Contract şi să nu le dezvăluie unei terţe
părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul
scris al celeilalte Părţi
au trecut mai mult de 5 zile financiare de la termenul
limită de plată a facturilor emise conform art.12;

fără consimţământul scris al celeilalte Părţi, în condițiile legii și reglementărilor

aplicabile.

Comentariu ANRE: Ca si la contractul LE, eu cred ca trebuie sistat la scadenta
facturii neplatite, pentru a reduce valoarea garantiei de plata si celelalte
neajunsuri; pentru livrări de o săptămână, probabil nu se aplică
SNN: in contracte exista posibilitatea ca dupa sistarea livrarii cumparatorul sa
reintregeasca SGB, dar nu este dat un termen limita pana la care Cumparatorul,
in urma reintregiri SGB, si a platii obligatiilor catre vanzator, poate solicita
reluarea livrarilor; credem ca ar fi ok urmatoarea exprimare: Reluarea livrării se
face în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la primirea la vânzător a
solicitării scrise din partea Cumpărătorului de reluare a livrărilor însoţită de
documentele care atestă îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată prevăzute în
acest articol.
Comentariu ANRE: Deci fac un contract pe 3 luni si de fapt poate fi pe două?

25.(2)

....Reluarea livrării se face în termen de cel mult 3
zile calendaristice de la primirea la Vânzător a
solicitării Cumpărătorului de reluare a livrărilor
însoţită de documentele care atestă îndeplinirea
tuturor obligaţiilor de plată prevăzute în acest articol.

25.(3)

Suspendarea temporară a contractului cu acordul
părţilor se poate realiza pentru o perioadă de maxim
1 (o) lună în cazul contractelor încheiate pentru
perioade de livrare de 3 luni sau mai lungi de 3 luni.
Rezilierea contractului
Comentariu ANRE: trebuie sa se faca distinctia intre rezilierea aceasta, de
drept, in care de fapt cel ce reziliaza este cel ce forteaza rezilierea si rezilierea din
initiativa uneia din parti. Clauza privind compensatia ar trebui sa prevada ca
aceasta se plateste de cel DIN CAUZA CARUIA, DE FAPT, ESTE REZILIAT
CONTRACTUL
din iniţiativa Vânzătorului în cazul în care Comentariu ANRE: Deci: am un contract pe o luna; facturez cu scadenta la 7
Cumpărătorul nu efectuează în termen de 10 zile zile calendaristice; dacă nu a plătit, mai astept 5 zile si trimit aviz; după aviz, mai
calendaristice de la data sistării livrării de energie astept 5 zile si sistez, iar apoi mai astept inca 10 zile pana sa reziliez de drept???
electrică plata integrală a facturilor și a penalităţilor
datorate şi nu reîntregește garanţia bancară

26

26.(1) a)

26.1 b)

26.1 c)

26.(2)

din inițiativa uneia din părți în cazul în care cealaltă
parte refuză să încheie un act adiţional la acest
contract, în condiţiile modificării reglementărilor
şi/sau circumstanţelor, aşa cum este definită în art.
29, care au stat la baza încheierii acestuia într-un
termen de 30 de zile calendaristice de la data
apariției acestor modificări. Încetarea contractului nu
are loc în această situaţie decât dacă Vânzătorul şi
Cumpărătorul nu ajung la o înţelegere în termenul
de 30 de zile calendaristice menţionat mai sus;

Comentariu ANRE: Atat reglementarile, cat si circumstantele se schimba
continuu; trebuie stabilit clar ce ar putea determina un aditional, dar de principiu,
NICI nu incape vorba!

din iniţiativa uneia din părţi în cazul în care cealaltă
parte nu asigură transmiterea notificărilor pe
platforma pieţei de echilibrare pentru tranzacţiile
aferente acestui contract timp de 3 zile consecutiv
sau în cazul în care cealaltă parte a fost suspendată
de la Piaţa de Echilibrare;
Contractul standard poate fi reziliat doar cu plata de
către partea care solicită rezilierea celeilalte părţi, a
unei compensaţii egale cu valoarea absolută a
diferenţei dintre valoarea restului energiei la preţul
de contract şi valoarea restului energiei la preţul
produsului/produselor
echivalent/echivalente
disponibil/disponibile pe PCCB-NC sau, dacă acestea
nu au fost tranzacţionate în ultimele 12 luni, al celor
disponibile pe PC-OTC, la data cea mai apropiată de
momentul rezilierii din ultimele 12 luni, astfel:
a) dacă diferenţa este pozitivă şi Cumpărătorul a
iniţiat
rezilierea,
compensaţia
se
plăteşte
Vânzătorului de către Cumpărător;
b) dacă diferenţa este negativă şi Vânzătorul a iniţiat
rezilierea, aceasta se plăteşte Cumpărătorului de
către Vânzător;
c) în celelalte situaţii, contractul poate fi reziliat fără
plata compensaţiilor.

ANRE: din iniţiativa uneia din părţi în cazul în care cealaltă parte nu asigură
transmiterea notificărilor pe platforma pieţei de echilibrare sau le transmite eronat
pentru tranzacţiile aferente acestui contract timp de 3 zile consecutiv sau în cazul
în care cealaltă parte a fost suspendată de la Piaţa de Echilibrare, ca PRE de sine

Se propune eliminarea

stătător sau PRE-ul din care face parte a fost suspendat de la piața de echilibrare;

ENEL GREEN POWER ROMANIA Solicitam inlocuirea nivelului penalitatilor din
prezentul contract cu cel din Anexa 7 la Contractul Cadru De Vânzare-Cumpărare
a Energiei Electrice Pe PCCB-LE.
Motivare: Nivelul penalitatilor ar trebui sa fie uniform pentru cele 2 piete.
HIDROELECTRICA:
Contractele pot fi reziliate usor din initiativa unei parti chiar si fara plata unei
compensatii. In situatia in care se tranzactioneaza Q1 la pretul Pc si ultima
referinta este Pr =Pc (sau Pc <Pr) si in livrare se constata un pret pt primele 2
luni ian si feb semnificativ mai mic decat Pc cumparatorul poate decide rezilierea
fara plata compensatie. In situatia asta Vanzatorul inregistreaza un prejudiciu
nemaiputand valorifica energia la pretul de contract.
PROPUNERE :
(2) Contractul standard poate fi reziliat doar cu plata de către partea care solicită
rezilierea celeilalte părţi, a unei compensaţii astfel:
a) In cazul in care Vanzatorul solicita rezilierea, acesta va plati celeilate parti
pentru acoperirea prejudiciului astfel creat o suma pentru cantitatea de energie
electrica nelivrata egala cu produsul dintre :

i) suma in cazul in care este pozitiva, cu care pretul la care Cumparatorul
actionand rezonabil din punct de vedere comercial, este sau ar fi capabil sa
cumpere de pe piata cantitatea de energie electrica nelivrata, depaseste Pretul
contractat; si
ii)cantitatea de energie electrica nelivrata

26. (3)

26 (2) și
(3)

a) In cazul in care Cumparatorul solicita rezilierea, acesta va plati celeilate parti
pentru acoperirea prejudiciului astfel creat o suma pentru cantitatea de energie
electrica neacceptata egala cu produsul dintre :
i) suma in cazul in care este pozitiva, cu care pretul contractat depaseste pretul
la care Vanzatorul poate sau ar putea vinde catitatea de energie electrica
neprimita pe piata , actionand intr-o maniera rezonabila din punct de vedere
comercial si
ii)cantitatea de energie electrica neacceptata
În cazul în care pe niciuna dintre cele două pieţe, Comentariu ANRE: Aici ar fi trebuit scris cine cui, caci acesta este chiar
PCCB-NC şi PC-OTC, nu se găseşte combinaţia de contractul standard! Iar prevederile de mai sus ar fi trebuit detaliate exăplicit,
produse echivalente tranzacţionate în ultimele 12 pentru fiecare situatie in parte, ca pentru o schema logica!
luni anterioare rezilierii Contractul standard poate
prevedea plata contravalorii pe o lună a contractului Reformulare AFER: În cazul în care pe niciuna dintre cele două pieţe, PCCB-NC
de către participantul care îl reziliază către partenerul şi PC-OTC, nu se găseşte combinaţia de produse echivalente tranzacţionate în
său.
ultimele 12 luni anterioare rezilierii, se plătește de către participantul care îl
reziliază, contravaloarea energiei electrice aferente unei luni de livrare.
SNN: Nu ar trebui ca modul de calcul pentru detarminarea valorii de platit la
cererea rezilierii – dealtfel novator, si care inceraca sa solutioneze echitabil o
problema reala – sa fie conditionat de participarea/inscrierea pe o alta piata (ex.
PC-OTC). Cine, dupa ce procedura, valideaza acest calcul? OPCOM, sau Partile
contractante, cat timp una sau amandoua pot sa nu fie inscrise pe PC-OTC?
Si la preţul produsului/produselor echivalent/echivalente disponibil/disponibile pe
PCCB-NC sau, dacă acestea nu au fost tranzacţionate în ultimele 12 luni ?
Sunt produse disponibile, si atunci nu au fost tranzactionate, sau tranzactionate;
Nu pot fi si disponibile si tranzactionate simultan.
In cazul inexistentei unei terte parti care sa faca aceasta repartie, pe care Partile
sa o accepte, pare sa fie un mod mai anevoios decat modul de calcul de la (3), ce
prevede plata contravalorii pe o lună a contractului de către participantul care îl
reziliază către partenerul său, care acum ar trebui sa nu se aplice doar in lipsa

28. b)

29.(1)

29.(2)

datelor ce fac posibil primul mod de calcul.
Alegerea modului de calcul pentru reziliere, nu ar trebui sa-i apartina Partii care se
afla in culpa ci celei din vina careia se ajunge la reziliere.
Încetarea contractului
Comentariu ANRE: Eu stiu ca in caz de faliment, societatea isi continua
în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea activitatea, cu anumite restrictii, in speranta ca se va redresa; daca toata lumea
licenţei uneia dintre Părţi.
inceteaza contractele cu acesta, nu mai are nicio sansa!
În sensul prezentului contract, „modificare de
circumstanţe” semnifică aplicarea actelor normative
şi reglementărilor româneşti, precum şi a
modificărilor şi/sau abrogărilor ce ar putea să apară
în actele normative şi reglementările incidente,
existente după Data Efectivă de intrare în vigoare a
prezentului contract.
Modificarea circumstanţelor se va reflecta prin acte
adiţionale încheiate între părţi.

SNN: Propunem
„..existente dupa data de intrare in vigoare a prezentului contract”, adica de la

data semnarii, nu a inceperii livrarii;

Comentariu ANRE: Nu! O modificare de circumstante trebuie sa fie majora ca
sa afecteze un contract, iar simpla modificare de legi/reglementari nu este
suficienta. Nici aditionalele nu trebuie permise, caci acestea pot modifica tot: de
exemplu, reducerea CAS ar trebui sa conduca la un aditional?
Se propune eliminarea

35.(2)

Dacǎ printr-un act normativ (Lege, Ordonanţǎ a ALRO SA: Ar trebui unificat cu art.29
Guvernului, Ordonanţǎ de Urgenţă a Guvernului,
Hotǎrâre a Guvernului, ordin al preşedintelui ANRE),
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.

