Tabelul centralizator al observațiilor și propunerilor primite contractul standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe
PCCB-NC

Art.
Art. 15

Text de referință
Observații contract
standard

Observatii/propuneri

Clarificări OPCOM

S.C. ALRO S.A.: Propunem revizia contractului PCCB-NC, în sensul OPCOM supune consultării propunerea
reducerii într-o masură rezonabilă a termenului de depunere a de text.
garanției bancare, referitor la art. 15 alineatul 4:
Art. 15. (1) Cumpărătorul va prezenta Vânzătorului o scrisoare de

garanție bancară, în favoarea Vânzatorului, emisă de o bancă agreată
de Vânzator.
(4) Termenul de prezentare al garanției bancare, emisă în
conformitate cu prevederile alin. (1), Ia sediul Vânzatorului este de 10
(zece) zile lucrătoare de la semnarea contractului dar nu mai târziu de
2 zile lucrătoare, înainte de începerea livrărilor de energie electrică și
reprezintă condiție de intrare efectivă în vigoare a Contractului.

• Considerăm excesiv acest termen pentru prezentarea garanției care
reduce oportunitatea de tranzacționare pe un orizont de timp
îndepărtat având în vedere că garanțiile depuse ar putea fi necesar a
fi menținute pe o perioadă foarte îndelungată, de exemplu pentru
tranzacționarea instrumentului contract anual.
• Considerăm că prevederile art.15 alin.5 descurajeaza îndeajuns
nedepunerea garanției (ce determină neintrarea în efectivitate a
contractului) constituind (în condiții clare ce ar trebui în mod firesc să
evite necesitatea unei acțiuni în justiție) o descurajare a renunțării de
către o parte la contract.
(5) Nedepunerea garanției bancară, înseamnă neintrarea efectivă în

vigoare a Contractului și conduce la obligarea Cumpărătorului să
plătească Vânzătorului o despăgubire egală cu contravaloarea energiei
electrice pentru 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 luna, aceasta fiind de ...........................lei
• Nu în cele din urmă descurajarea tranzacționării pe un orizont
îndepărtat poate determina și o lipsă de lichiditate a instrumentului.
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Art. 15

Observații contract
standard

Art. 16

Observații contract
standard

Art. 16
(1)

Vânzătorul va prezenta
Cumparătorului o
scrisoare de garanție
bancară de bună
execuție, în favoarea
Cumpărătorului, emisă
de o bancă agreată de
Cumpărător.

Art. 25

Observații contract
standard

AFEER: Introducere aliniat nou.

OPCOM

supune

Art. 15. (7) dacă părțile sunt de acord, se pot agrea și alte forme de propunerea de text.
garanție decât cele bancare, calculate conform alin (2).

consultării

Momentan contractul cadru nu permite decât SGB emise in format
hardcopy. Pentru optimizarea costurilor am dori introducerea
posibilității de garantare prin garanții transmise în format swift sau
PCG (Parental Company Guarantee) cu acordul partenerului
contractual.
AFEER: Introducere aliniat nou.
OPCOM supune consultării propunerea
Art. 16. (7) dacă parţile sunt de acord, se pot agrea şi alte forme de de text.
garanţie decât cele bancare, calculate conform alin (2).

SNN: (1) Vânzătorul va prezenta Cumparătorului o scrisoare de
garantie bancară de bună execuție, în favoarea Cumpărătorului, emisă
de o bancă agreată de Cumpărător.

(2) Părțile pot decide prin semnarea unui acord scris că garanția
bancară de bună execuție să nu aibă caracterul obligatoriu prevăzut
de aliniatul precedent.
(Obs.:Evitarea unor costuri suplimentare cu emiterea scrisorilor de
garanție)
ELECTRICA FURNIZARE: Situația din piața de energie electrică de
la începutul acestui an a generat rezilieri de contracte inclusiv din cele
încheiate în PCCB-NC, cu plata unor compensații de reziliere care au
generat multe discuții, inclusiv între avocaţi. Pentru evitarea unor
cheltuieli generate de procese, având în vedere ca prevederile art. 25
din contractul standard de vânzare cumpărare a energiei electrice pe
PCCB-NC creează ambiguităţii în ceea ce privește modul de calcul al
compensaţiei de reziliere, considerăm necesară propunerea ca
document de discuţie a Contractului standard pentru revizuirea
acestuia.

OPCOM supune consultării propunerea
de text.

Această propunere poate face subiectul
discuției în cadrul Grupului de Lucru
constituit conform Ordinului ANRE nr.
78/2014, în cazul în care este oportună
modificarea contractului standard.
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