Sinteza observațiilor
Contract-cadru
privind vanzarea si cumpararea de energie electrica
Intre:
Societatea Comerciala ............ (“denumirea abreviata ”), cu sediul in ........................., cod postal ............, tel. .............., fax ............., cu atributul
fiscal RO, inmatriculat in registrului comertului la nr................. , cont de virament nr......................, deschis la ........................ titular al licentei ANRE de
furnizare/producere nr. ................, cod EIC ............reprezentata legal prin ............. ,
avand calitatea de Vanzator, pe de o parte,
si
Societatea Comerciala............ (“denumirea abreviata ”), cu sediul in ........................., cod postal ............, tel. .............., fax ............, cu atributul fiscal
RO, inmatriculat in registrului comertului la nr................. , cont de virament nr......................, deschis la ........................ titular al licentei ANRE de
furnizare nr. ................, cod EIC................ reprezentata legal prin .............,
avand calitatea de Cumparator pe de alta
parte,
(denumite impreuna“Partile” si fiecare o “Parte”)
Incheiat la data de ____________________ („Data efectiva”).
CUPRINS
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§ 3 Obligatii principale privind vanzarea si cumpararea de energie electrica
§ 4 Livrare, Masurari, Transport si Riscuri
§ 5 Neindeplinirea obligatiilor ca urmare a unui Caz de Forta Majora
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§ 12 Preturi variabile si procedura aplicabila in cazul intreruperii unei piete organizate
§ 13 Garantii de Buna Executie
§ 14 Transmiterea situatiilor financiare si informarea cu privire la Valoarea Indicatorilor de Bonitate
§ 15 Cesiune
§ 16 Confidentialitate
§ 17 Declaratii si garantii contractuale
§ 18 Legea aplicabila si litigii
§ 19 Diverse
Anexa 1 – TERMENI DEFINITI
Anexa 2

Textul propus

Propunere de amendare

Observatii

Dacă Vânzătorul este furnizor, ce semnificație are
TG? Ar fi mai logic să se renunțe la evidențierea TG
in pretul de contract, aceasta taxa urmand sa fie
tratată ca orice alte taxe pe care trebuie să le
plăteasca Vânzătorul și, în funcție de estimarea
modificărilor acestor taxe, să stabilească prețul cu
care Vânzătorul poate participa la licitație? (SN
Nuclearelectrica )

Acest nou mecanism de tranzacționare se
va subscrie modalităților de tranzacționare
din cadrul Pieței dentralizate a contractelor
bilaterale de energie electrică. În acest
context, textul propus preia precizările
Regulamentului privind cadrul organizat de
tranzacționare a contractelor bilaterale de
energie electrică conform cărora prețul de
contract include componenta tarifului de
transport pentru introducerea energiei
electrice în rețea. Propunem menținerea
textului propus.

§ 1 Obiectul Contractului
3. Pretul de Contract: Pretul de Contract
este pretul rezultat in urma licitatiei si
cuprinde Pretul Energiei Electrice (PEE) si
Tariful zonal pentru introducerea energiei
electrice in retea (TG) aprobat de ANRE,
acestea fiind evidentiate separat in Anexa
2 la prezentul Contract.
In cazul in care ANRE modifica valoarea TG
ulterior semnarii Contractului, Pretul de
Contract se modifica prin aplicarea noului
TG.
PEE este determinat si/sau determinabil in
conformitate cu prevederile Anexei 2 la
prezentul Contract.
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§ 3 Obligatii principale privind vanzarea si
cumpararea de energie electrica
1. Livrare si Primire: In conformitate cu
termenii Contractului, Vanzatorul va
Planifica, va vinde si va livra, sau va
asigura livrarea, si Cumparatorul va
Planifica, va cumpara si va accepta, sau va
asigura acceptarea Cantitatii Contractate la
Punctul de Livrare; si Cumparatorul va plati
Vanzatorului Pretul de Contract.
2. Definitia Planificarii: „Planificarea”
inseamna, dupa caz, acele masuri pe care
o Parte trebuie sa le ia in vederea
indeplinirii obligatiilor de livrare sau
respectiv primire, masuri ce pot include
notificarea,
programarea,
instiintarea,
solicitarea
si
confirmarea
Cantitatii
Contractate, Puterii Contractate, Graficului
de Livrare, Perioadei de Livrare sau a altor
termeni ai Contractului, catre cealalta
Parte, sau catre agentii acesteia sau
reprezentantii sai autorizati, sau catre
Operatorul de Retea in conformitate cu
reglementarile Operatorului de Retea
precum si in conformitate cu orice alte
practici si proceduri aplicabile in sectorul
energetic.
3. 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.
(RAAN)

Propunerile de completare se regăsesc în
ceea ce privește responsabilitățile Părților în
cadrul § 3 pct.2 al textului propus.
Propunem menținerea textului propus.
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4. (1) 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
transferatresponsabilitatea 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 alteia denumirea şi codul PRE care are
responsabilitatea echilibrării pentru fiecare din Părţi.
(RAAN)
(2) 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. (RAAN)
(3) 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.
(RAAN)
(4) 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. (RAAN)
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§ 5 Neindeplinirea obligatiilor ca urmare a
unui Caz de Forta Majora
1. Forta majora
(a) Aparitia unui Caz de Forta Majora –
definit ca fiind orice imprejurare externa
vointei oricareia dintre parti si care excede
controlului acestora, avand un caracter
exceptional, imprevizibil, absolut invincibil
și inevitabil (cum ar fi, de exemplu:
cutremure, incendii, inundatii, conflicte
armate,
greva,
etc.),
imprejurare
necunoscuta la data incheierii contractului
si care impiedica derularea normala a
acestuia
si
indeplinirea
obligatiilor
contractuale asumate - exonereaza de
raspundere Partea afectata, pe toata
durata de existenta a acestuia, cu conditia
respectarii
procedurii
prevazuta
in
prezentul articol.
2. Prelungirea Duratei Contractului: Cu
toate acestea, la cererea partii care nu a
invocat forta majora, Durata Contractului
se va prelungi cu durata corespunzatoare
perioadei de suspendare a Contractului ca
urmare a manifestarii Cazului de Forta
Majora.

Formularea de la “forta majora” privind caracterul Textul propus reflectă prevederile Codului
absolut invincibil si inevitabil al unui astfel de Civil. Propunem menținerea textului propus.
eveniment este prea radicala; nimic nu este invincibil,
doar ca masurile necesare pentru a invinge in
anumite situatii pot fi prea scumpe (reducerea sau
oprirea livrarii de energie din cauza scaderii nivelului
si debitului Dunarii in conditii de seceta ar putea fi
invinse daca Hidro si-ar face capacitati de rezerva in
termocentrale, daca SNN ar face turnuri de racire,
daca s-ar incheia contracte cu optiune etc.) . (SN
Nuclearelectrica)

Este nepotrivit ca durata contractului sa se
prelungeasca cu durata cazului de forta majora,
deoarece asta inseamna o perturbare a contractarii
pentru perioadele urmatoare datei de terminare a
contractului in discutie. Prelungirea apare si mai
nepotrivita, daca este vorba de contracte pe termen
lung. (SN Nuclearelectrica)
Se propune eliminarea (RAAN)

8. Cazul fortuit nu este exonerator de Nu intelegem ce insemna “Cazul fortuit nu este
raspundere.
exonerator de raspundere.”(SN Nuclearelectrica)
Se propune eliminarea (RAAN)
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§ 6 Remediile pentru neindeplinirea
obligatiilor de livrare si primire
1. Neindeplinirea Obligatiilor de Livrare: In
cazul in care Vanzatorul nu reuseste sa
livreze Cantitatea Contractata in totalitate
sau partial in concordanta cu clauzele
Contractului si aceasta neindeplinire nu
este determinata de un Caz de Forta
Majora sau de neexecutarea obligatiilor de
catre Cumparator, Vanzatorul va plati
Cumparatorului,
pentru
a
acoperi
prejudiciul astfel creat, o suma pentru
cantitatea de energie electrica nelivrata
egala cu produsul dintre:
(a) Diferenta (daca este pozitiva) dintre
pretul la care Cumparatorul, a cumparat a)diferenţa ( dacǎ este pozitivǎ ) dintre preţul la care De acord cu reformularea textului.
cantitatea de energie electrica nelivrata Cumpǎrǎtorul a cumpǎrat cantitatea de energie
electricǎ nelivratǎ pe fiecare IBD, din Piaţa de
si Pretul de Contract; si
Echilibrare, respectiv PZU dacǎ vânzǎtorul a anunţat
(b) Cantitatea de energie electrica nelivrata. imposibilitatea livrǎrii cu 48 de ore înainte de
Aceast suma se va majora prin adaugarea termenul de livrare. (RAAN)
costurilor pentru transportul energiei
electrice la Punctul de Livrare precum si
prin adaugarea altor costuri si cheltuieli
rezonabile si verificabile suportate de catre
Cumparator ca rezultat al neexecutarii
obligatiei Vanzatorului.
2. Neindeplinirea obligatiilor de acceptare:
In cazul in care Cumparatorul nu isi
indeplineste obligatia de a accepta
Cantitatea Contractata in totalitate sau
partial in concordanta cu clauzele
Contractului si aceasta neexecutare nu
este determinata de un Caz de Forta
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Majora sau de neindeplinirea obligatiilor de
catre cealalta Parte, Cumparatorul va plati
Vanzatorului pentru a acoperi prejudiciul
astfel creat, o suma pentru cantitatea de
energie electrica ce nu a fost acceptata
egala cu produsul dintre:

a)diferenţa ( dacǎ este pozitivǎ ) dintre preţul la care De acord cu reformularea textului.
vânzǎtorul a vândut cantitatea de energie electricǎ
neacceptatǎ pe fiecare IBD Piaţa de Echilibrare,
respectiv PZU dacǎ cumpǎrǎtorul a anunţat
imposibilitatea acceptǎrii cu 48 de ore înainte de
electrica termenul de livrare.(RAAN)

(a) Suma, daca este pozitiva, cu care
Pretul de Contract depaseste pretul la care
Vanzatorul a vindut cantitatea de energie
electrica neprimita; si
(b) Cantitatea
neacceptata.

de

energie

Aceasta suma se va majora prin
adaugarea altor costuri si cheltuieli
rezonabile si verificabile suportate de catre
Vanzator ca rezultat al neexecutarii
obligatiei Cumparatorului.

Această sumă se va majora prin adăugarea altor
costuri și cheltuieli rezonabile și verificabile suportate
de către Vânzător ca rezultat al neexecutării obligației
Cumpărătorului, inclusiv prețul pe care Vânzătorul ar
fi trebuit să îl primească pentru cantitatea de energie
electrică pe care nu a putut să o livreze către
potențiali cumpărători. (CE Oltenia)

Textul propus reflectă simetric obligațiile
Părților în cazul neîndeplinirii obligațiilor de
livrare și primire și include toate situațiile
verificabile, prin urmare și situațiile
referitoare la cantitatea de energie electrică
pe care nu a putut să o livreze către
potențiali cumpărători. Propunem
menținerea textului propus.

§ 8 Durata contractului si dreptul de a
rezilia
2. Rezilierea ca urmare a aparitiei unei
Cauze de Reziliere:
(a) Daca intervine o Cauza de Reziliere
(astfel cum este definita mai jos) cu
privire la una din Parti, cealalta Parte
(„Partea care Reziliaza”) poate rezilia
Contractul
(„Rezilierea”),
fara
interventia
instantei,
trimitand
celeilalte Parti o notificare scrisa in
conformitate cu §19 pct.1 (“Instiintari

De acord cu amendarea textului.
(a) Daca intervine o Cauza de Reziliere (astfel cum
este definita mai jos) cu privire la una din Parti,
cealalta Parte („Partea care Reziliaza”) poate rezilia
Contractul („Rezilierea”), de plin drept, fara
interventia instantei,[…]. (CE Oltenia)
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si Comunicari intre Parti”) .
(c) Neindeplinirea obligatiei de a livra sau
de a accepta: Neindeplinirea obligatiilor
de livrare sau primire de energie electrica
in baza Contractului, (cu exceptia
situatiilor de aplicare a Cazului de Forta
Majora) pe o perioada mai lunga de
șapte (7) zile consecutive sau pentru mai
mult de șapte (7) zile adunate intr-o
perioada de șaizeci (60) de zile.

Contractul ar trebui sa poata fi reziliat pentru
perioade
de
neindeplinire
a
sarcinilor
de
livrare/preluare mai mici de 7 zile ; sa fie la 3
zile.(SN Nuclearelectrica)

Având în vedere faptul că nu a fost primită
decât o singură solicitare de modificare a
termenului, propunem pentru moment
menținerea textului propus.

e) Pǎrtile nu ajung la o înţelegere sǎ înlocuiascǎ prin Față de prevederile § 18 Legea aplicabila si
act adiţional orice prevedere nelegalǎ, în termen de litigii considerăm că nu este necesară
15 zile de la momentul în care se constatǎ cǎ o completarea propusă.
prevedere a
Contractului este sau devine
nelegalǎ.(RAAN)
§ 9 Calcularea Sumei de Reziliere
Suma de reziliere ar trebui cumva limitata; daca este
vorba de un contract pe 5 ani si se reziliaza dupa 1
an, partea in culpa ar trebui sa suporte diferenta de
pret pentru o cantitate livrabila in 4 ani de zile, ceea
ce ar fi probabil foarte mult.(SN Nuclearelectrica)

Având în vedere că nu au fost formulate
propuneri similare de către alți participanți
la piață propunem ca luarea unei decizii să
se realizeze în urma analizei de către ANRE.

Propunem ca suma de reziliere să fie un procent din
valoarea cantității de energie electrică nelivrată.
(Termoelectrica)
(d)Prețul cantității de energie care nu a putut fi De acord cu propunerea de completare.
vândută către alți cumpărători și orice alte prejudicii
rezultate din aceasta;(CE Oltenia)
(e)Prejudiciul suferit prin vânzarea cantității de De acord cu propunerea de completare.
energie la un alt preț către alți cumpărători.(CE
Oltenia)
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Nu se calculeazǎ sume de reziliere în cazul în care o
parte intrǎ în Insolventǎ, Dizolvare, Sechestru.
(RAAN)
§ 10 Facturare si Plata
3. Vânzătorul va factura Cumpǎrǎtorului care este
consumator al cantitǎţii de energie electricǎ
tranzacţionate prin acest contract, conform legislaţiei
în vigoare, contravaloarea accizei, contribuţiei pentru
cogenerare şi certificatelor verzi. (RAAN)

3. Plata: Cumparatorul va achita suma
facturata la Data Scadentei, in a
douazecea (20-a) zi calendaristica de la
data emiterii facturii, prin transfer bancar
in fonduri imediat disponibile sau prin alte
modalitati agreate de Parti, in contul
bancar indicat de Vanzator, și va suporta
toate comisioanele bancare aferente
sumei platite.

Renumerotare
Termenul de plata a facturii la 20 zile de la emiterea
facturii (sfarsitul lunii de livrare) este cam lung.(SN
Nuclearelectrica)
Cumpărătorul va achita suma facturată până la Data
Scadenței, în termen de 20 de zile calendaristice de la
data emiterii facturii […]. (Termoelectrica)

De acord cu reformularea

4. Dobanda penalizatoare: Neachitarea Renumerotare si reformulare:
facturii de catre Cumparator conform
4.Penalitǎţi: neachitarea facturii de cǎtre
termenelor-limita de plata prevazute la §
10 pct.3. atrage plata de dobanzi Cumpǎrǎrtor conform termenelor limitǎ de platǎ
penalizatoare, la Rata Dobanzii, dupa prevǎzute la § 10 pct.3 atrage plata de penalitaţi de
întârziere, dupǎ cum urmeazǎ:
cum urmeaza:
a)
dobanda
penalizatoare
se
a) penalităţile de întârziere se calculează
calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
incepand cu ziua imediat urmatoare Datei imediat următoare termenului de scadenţă şi până la
Scadentei si pana la data achitarii data stingerii sumei datorate, inclusiv;
integrale a sumei datorate inclusiv;
b)
nivelul
penalităţilor
de
întârziere
b)
Rata
Dobanzii
penalizatoare
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corespunde ca procent dobanzii datorate corespunde ca procent dobânzii datorate pentru
pentru neplata la termen a obligatiilor neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat,
catre bugetul de stat, pentru fiecare zi de pentru fiecare zi de întârziere. (RAAN)
intarziere.
b) Dobânda penalizatoare să fie mai mare decât
dobânda pentru neplata obligațiilor la buget (ținând
sema că pentru obligațiile la buget întârziate se
plătește, pe lângă dobânda penalizatoare și o
majorare de întârziere). (SN Nuclearelectrica)
5. Contestarea facturilor: In cazul in care
o suma facturata de catre Vanzator este
contestata integral sau in parte de
Cumparator, acesta va inainta o nota
explicativa
Vanzatorului,
cuprinzand
obiectiile sale, in termen de cinci (5) zile
lucratoare de la data primirii facturii prin
fax sau posta electronica, si va plati suma
ramasa necontestata nu mai tarziu de
Data Scadentei, conform § 10 pct.3.

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 obiecțiile sale, în termen de cinci (5) zile
lucrătoare de la data primirii facturii prin fax sau prin
poștă și va plăti întreaga sumă prevăzută în factură,
dar nu mai târziu de Data Scadenței, conform § 10
pct. 3. (CE Oltenia)

§ 12 Preturi variabile si procedura
aplicabila in cazul disparitiei elementului
variabil
1. Calcularea Pretului Variabil: In cazul in
care Pretul Contractat are la baza un indice,
un curs de schimb sau orice alt pret de
referinta variabil (un astfel de pret fiind un
„Pret Variabil”), Pretul Contractat va fi
determinat in conformitate cu Metoda de
Calcul specificata in Anexa 2. Vanzatorul va
calcula si transmite in mod prompt o
instiintare in privinta Pretului astfel calculat
precum si a sumei care trebuie platita la
Data Scadentei in conformitate cu § 10
(Facturare si Plata ).

Având în vedere cǎ energia electricǎ tranzacţionatǎ
pe PCCB-DC urmeazǎ sǎ fie consumatǎ pe teritoriul
RO, la calcularea Preţului variabil un indicator
obligatoriu este preţul stabilit pe PCCB, PCCB-NC,
PZU. De asemenea supunem atenţiei posibilitatea
introducerii unei facturi de regularizare anuale care sǎ
reflecte costurile de producere ale energiei electrice.
(RAAN)
Considerăm, de asemenea, faptul că formula de
determinare a Prețului ar trebui să se raporteze
exclusiv la elemente sau indici proprii pieței angro de
energie electrică din România.
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In cel mult doua zile lucratoare de la data (Energy Holding)
primirii
instiintarii,
Cumparatorul
va
transmite Vanzatorului un raspuns prin care
va confirma claculul fie va formula obiectii
cu privire la calcul.
§ 13 Garantii de buna executie
1. Fiecare Parte ( in calitate de ordonator)
va prezenta celeilate Parti (in calitate de
beneficiar) o Garantie de Buna Executie
constituita printr-un Document de Garantie,
respectiv o scrisoare de garantie bancara
emisa de o banca din Romania agreata de
catre beneficiar, valabila pe perioada pe
care contractul isi produce efectele.
Valoarea garantata prin scrisoarea de
garantie este egala cu contravaloarea
energiei electrice contractate calculata
pentru o durata stabilita in Anexa 2.

Considerăm că, în privința garanțiilor financiare
prezentate de Părți, Contractul-Cadru ar trebui să
asigure un echilibru între încrederea oferită de
indicatorii de bonitate și scrisoarea de garanție
bancară de bună execuție. Astfel, propunerea Energy
Holding este ca valoarea maximă a scrisorii de
garanție să fie echivalentă cu suma livrărilor pe
parcursul unui an contractual atâta timp cât
indicatorii de bonitate sunt similari cu cei agreați la
semnarea Contractului. În cazul diminuării valorii
indicatorilor respectivi cu cel puțin 25%, Partea
respectivă va trebui să prezinte automat o scrisoare
de garanție bancară care să acopere integral livrările
până la sfârșitul Contractului. (Energy Holding)
Tot în privința scrisorii de garanție bancară remarcăm
faptul că valoarea acesteia în cazul aplicării unui Preț
Variabil este cunoscută doar în primul an de livrare
(formula de ajustare a Prețului urmând să se aplice
ulterior, conform documentelor de discuție). În cazul
menținerii prevederilor din Contract cu privire la
prezentarea de către fiecare Parte a unei scrisori de
garanție bancară de bună execuție, reiese
necesitatea ajustării (lunare, trimestriale, etc.)
contravalorii scrisorii astfel încât criteriul de garantare
să fie îndeplinit.(Energy Holding)

5. În cazul în care Vânzatorul este titular al licenţei Având în vedere că nu au fost formulate
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de producǎtor pentru energie electricǎ, nu este propuneri similare de către alți participanți
necesarǎ depunerea garanţiei de bunǎ execuţie. la piață propunem ca luarea unei decizii să
(RAAN)
se realizeze în urma analizei de către ANRE.

§ 17 Declaratii si garantii contractuale
1. Vanzatorul care incheie Contractul in
calitate de producator, respectiv de furnizor
al energiei pe care o va furniza in temeiul
Contractului
garanteaza,
dupa
caz,
urmatoarele:

Producatorul vanzator de energie poate sa asigure
energia si prin achizitia de pe piata a unei anumite
cantitati, in situatia in care pentru anumite perioade
de timp capacitatea sa disponibilă de producție este
redusă.(SN Nuclearelectrica)
Considerăm redundantă inserarea in capitolul 17 a
prevederilor conform cărora Vânzătorul garantează
faptul că energia livrată conform Contractului este
produsă în unitățile proprii și nu face obiectul unui alt
contract (în cazul producătorilor) sau achiziționată în
temeiul unor contracte angajante, atâta timp cât în
capitolul 13 al Contractului-Cadru se specifică foarte
clar faptul că fiecare parte, deci și Vânzătorul, va
prezenta o garanție de bună execuție, valabilă pe
perioada pe care Contractul își produce efectele.
În fapt, executarea scrisorii de garanție bancară de
către Cumpărător reprezintă remediul palpabil și
imediat al nerespectării obligațiilor de livrare conform
Contractului de către Vânzător (în situația în care
acesta din urmă ar invoca o imposibilitate de livrare,
din cauza creșterii prețului de livrare în urma achiziției
din alte surse a energiei ce face obiectul
Contractului).(Energy Holding)
1.Vânzǎtorul garantezǎ cǎ poate să-şi îndeplinească
obligaţia de a vinde energia contractată prin: (RAAN)
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(a) intreaga cantitate de energie care face
obiectul prezentului Contract este produsa in
unitatile de productie ale Vanzatorului și
respectiva cantitate de energie nu face și
obiectul unui alt contract de vanzarecumparare de energie, sau

a) producerea de către oricare dintre unitǎţile de
producţie operate de acesta;(RAAN)
a) producerea de către oricare dintre unitǎţile de
producţie operate de acesta, cât și din alte surse, în
cazul în care portofoliul propriu producătorului nu-i
permite producerea; (Termoelectrica)

(b) energia pe care o va furniza b) cumpărarea de energie conform prevederilor
Cumparatorului in temeiul prezentului Codului comercial al pieţei angro de energie electricǎ,
Contract
este
achizitionata
de
la in vigoare.(RAAN)
producator(i) in temeiul unor contracte
angajante, care asigura achizitia unor
cantitati suficiente pentru executarea
corespunzatoare a prezentului Contract.
2. Fiecare Parte din acest Contract declara și
garanteaza celeilalte Parti dupa cum
urmeaza:
(a) Persoana juridica reprezentata este Persoana juridica reprezentata este infiintata in Propunerea de completare se regăsește în
infiintata in conditiile legii, functionand conditiile legii, functionand in conformitate cu textul propus la § 18 Legea aplicabila si
in conformitate cu prevederile legale;
prevederile legale române în vigoare; (CE Oltenia)
litigii pct. 1.
§ 18 Legea aplicabila si litigii
1. Legea aplicabila: Prezentul contract si
toate obligatiile care rezulta pentru parti din
derularea acestuia se supun in totalitate si
sub toate aspectele legislatiei romane in
vigoare.
2. Litigii: Orice divergente de natura tehnica,
operationala sau comerciala intre partile
prezentului contract, care nu se pot rezolva
pe cale amiabila in termen de zece (10) zile
calendaristice,
se
vor
inainta
spre

2. Litigii: Orice divergente de natura tehnica,
operationala sau comerciala intre partile prezentului
contract, care nu se pot rezolva pe cale amiabila in
termen de zece (10) zile calendaristice, se vor inainta
spre solutionare instantelor judecatoresti competente
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solutionare
competente.

instantelor

judecatoresti de la sediul vânzătorilor.(CE Oltenia)

Partile convin ca litigiile ce decurg din
interpretarea si/sau derularea prezentului
contract, care nu pot fi solutionate pe cale
amiabila,
sa
fie
supuse
instantelor
judecatoresti competente.

2. Litigii: Orice divergente de naturǎ tehnicǎ,
operationalǎ sau comercialǎ, care nu se pot rezolva
pe cale amiabilǎ în termen de 10 zile calendaristice
se vor inainta spre soluţionare cǎtre ANRE. (Comisia
de Soluţionare a Disputelor se va înfiinţa conform
Legii
energiei electrice şi a gazelor naturale
nr.123/2012 Art.20 pct.3.)(RAAN)
Partile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea
si/sau derularea prezentului contract, care nu pot fi
solutionate pe cale amiabila, sa fie supuse instantelor
judecatoresti competente românești. (Termoelectrica)

Semnat de reprezentantul autorizat al fiecarei Parti, in doua exemplare originale, cu efect de la Data Efectiva.
[Denumirea Partii]

[Denumirea Partii]

[Numele semnatarului/lor]

[Numele semnatarului/lor]

[Functia semnatarului/lor]

[Functia semnatarului/lor]

Anexe:
Anexa 1 Definitii
Anexa 2
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Anexa 1 la Contractul-Cadru
Definitii
Termenii utilizati in Contractul-Cadru vor avea urmatoarele intelesuri:
“Alte Taxe” inseamna orice Taxe aferente energiei electrice sau accize, dar fara a include Taxele
aplicabile consumatorilor finali,
“ANRE” - Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei;
“Cantitatea Contractata” inseamna cantitatea agreata de catre Parti prin Contract, exprimata in MWh,
conform Anexei 2;
“Cauza de Reziliere” are intelesul specificat in § 8 pct.3 (Definitia Cauzelor de Reziliere );
“Caz de Forta Majora” are intelesul specificat in § 5 pct.1(a) (Definitia Cazului de Forta Majora );
“Cod Comercial al pietei angro de energie electrica” - Colectia de reguli in conformitate cu care se
stabilesc cantitatile de energie efectiv tranzactionate intr-un interval baza de decontare, valoarea acestora
si modalitatile de plata.
-

Colecția de documente care reglementează participarea și relațiile comerciale pe piața angro de
energie electrică. (Termoelectrica)

“Contract” are intelesul specificat in § 1 pct.1 (Obiectul Contractului )
“Cumparator” are intelesul specificat pe prima pagina a acestui Contract;
“Data de Reziliere” are intelesul specificat in § 8 pct.2 (b)
“Data Efectiva” inseamna data semnarii prezentului Contract asa cum e prevazuta pe prima pagina a
acestui Contract;
“Data inceperii livrarii” inseamna data prevazuta la punctul I al Anexei 2
“Data Incetarii” are intelesul specificat in § 8 pct.1, stipulata in Anexa 2.
“Data Scadentei” are intelesul specificat in § 10 pct.3 (Plata );
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“Documente de Garantie” are intelesul specificat in § 13 pct.1 cu privire la Garantiile de Buna Executie;
“Garantie de Buna Executie” are intelesul specificat in § 13 (Garantii de Buna Executie );
“Grafic de Livrare” inseamna graficul de livrare agreat intre Parti;
“Incetare” are intelesul specificat in § 8 pct.1 (Data Incetarii)
“Indicator de bonitate” – Indicatori care permit, prin analiza financiară a unei societăţi, stabilirea
gradului de solvabilitatea al acesteia. În sensul prezentului contract Indicator de bonitate are sensul
specificat în § 14 (Transmiterea situatiilor financiare si informarea cu privire la Valoarea Indicatorilor de
Bonitate);
“Informatie Confidentiala” are intelesul specificat in § 16 pct.1 (Confidentialitate );
“Metoda de Calcul” are intelesul specificat in § 12 (Preturi variabile si procedura aplicabila in cazul
disparitiei elementului variabil);
“Operator de Retea” inseamna in mod generic furnizorul serviciilor de transport si operatorii de retea
sau sistem;
“Operator de transport si sistem” - Orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de
transport si este titulara a unei licente de transport prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii
si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de transport intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabila,
interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitatii pe termen
lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice. Operatorul de
transport si sistem este C.N. TRANSELECTRICA S.A.;
“Parte Afiliata” inseamna, cu privire la o Parte, o Entitate Controlata, direct sau indirect de catre acea
Parte, o Entitate care Controleaza, direct sau indirect, acea Parte sau o Entitate aflata sub Control comun,
direct sau indirect, cu acea Parte;
“Partea care Reziliaza” are intelesul specificat in § 8 pct. 2. (Rezilierea ca urmare a aparitiei unei Cauze
de Reziliere );
“Perioada de Livrare” inseamna perioada de livrare agreata intre Parti asa cum este precizata in Anexa
2;
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“Pierderi” are intelesul specificat in § 9 pct. 3 (Calculul sumei de reziliere)
“Planificare” are intelesul specificat in § 3 pct. 2 (Definitia Planificarii) , iar “a Planifica” si “Planificat”
vor fi interpretati in mod corespunzator;
“Prejudicii” are intelesul specificat in § 9 (Calculul sumei de reziliere);
“Pret Variabil” are intelesul specificat in § 12 pct. 1 (Calcularea Pretului Variabil);
”Pretul de contract” are sensul specificat in § 1 Obiectul Contractului
“Punct de Livrare” inseamna punctul de livrare agreat intre Parti;
“Puterea contractata” este puterea agreata de Parti exprimata in MW ;
“Rata Dobanzii” are intelesul specificat in § 10 pct. 4 (Facturare si Plata);
“Reziliere” are intelesul specificat in § 8 pct.2 (Rezilierea ca urmare a aparitiei unei Cauze de Reziliere);
“Suma de Reziliere” are intelesul specificat in § 9 pct.1 (Suma de Reziliere );
“Tarif zonal aferent serviciului de transport pentru introducerea de energie electrica in retea
Tg” - Tarif mediu al producatorului pentru introducerea de energie electrica in retea, determinat de
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. conform algoritmului aprobat de
ANRE;
“Termen limita de plata” - Termen limita inscris pe factura emisa de catre Vanzator functie de durata
perioadei de livrare a energiei electrice, conform prevederilor prezentului contract;
“Tert Garant” are intelesul specificat cu privire la o Parte specificata in Conditiile Specifice;
“Vanzator” are intelesul specificat pe prima pagina a acestui Contract;
“Zi Lucratoare” inseamna o zi, alta decat sambata, duminica si/sau sarbatori legale conform legii
aplicabile;
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Anexa 2 la Contractul cadru privind vânzarea și cumpărarea de energie electrică
între
_______________________ în calitate de Vânzător
şi
_________________________ în calitate de Cumpărător

I. Durata contractului
Contractul intra in vigoare la ………….( Data Efectiva) si isi va produce efectele pana la ………………(Data Incetarii).
Perioada de Livrare este cuprinsa intre ………….ora…….. (Data inceperii livrarii) si ………..ora……( Ultima zi de livrare).

II. Cantitate contractată
Cantitatea de energie care face obiectul Contractului este reprezentată de următorul produs standard:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

[….]
[….]
[….]
[….]

(e.g.
(e.g.
(e.g.
(e.g.

între 10 MW şi 50 MW);
între 50 MW şi 100 MW);
peste 100 MW);
multiplu de 25 MW)

III. Preţ fix
Preţul de Contract este [….] lei/MWh.
Preţul de Contract include componenta tarifului de transport (Tg) pentru introducerea energiei electrice în retea, specifica zonei .......in valoare de ......... lei.

IV. Formulă de determinare a preţului
Preţul de Contract se detemină după următoarea formulă [….].
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Formulă de indexare a preţului

_____________

Dată de calcul

_____________

Metodă de calcul

_____________

Punct de livrare (zona de livrare)

_____________

V.

Profil de livrare

(i) Bandă;
(ii) Semibandă;
(iii) Livrare la ore de vârf de sarcină;
(iv) Livrare la ore de gol de sarcină;
(v) [….] (alt profil de livrare).
Programarea livrărilor
Perioada
de Livrare
Prima
Dată

Totală De
CET

la La
CET

Ultima
Dată

Putere
Contractată
MW
(Total)

Cantitate
Contractată
MWh

Preţ
Contractat
Lei/MWh

Suma Totală
Lei
(Total)

(Total)
(Total)
(Total)
(Total)
(Total)
(Total)

(Total)
(Total)
(Total)
(Total)
(Total)
(Total)

Şi suplimentar (pentru contracte tip „single block”)
Lun

Mar

Mi

Joi

Vin

Sam

Dum

inclusiv
Zile Libere

exclusiv
Zile Libere, conform
specificatiilor
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Punct de livrare (zona de livrare)

_____________

Nivel de tensiune

_____________

Zile Libere Excluse

_____________

Alte aranjamente

VI. FACTURARE ŞI MODALITATE DE PLATĂ
Prin derogare de la § 10.3 din Contract, Părţile pot alege ca plata contravalorii energiei electrice furnizate în temeiul Contractului să fie realizată după cum
urmează:
(i) plata în avans cu 1 lună,
(ii) plata în avans cu 2 luni;
(iii) plata în avans cu 3 luni;
(iv) plata în avans cu 6 luni;
(v) plata în avans cu 1 an;
(vi) plata la sfârșitul lunii de livrare;
(vii)
plata la 30 de zile de la livrare.
În vederea realizării plăţii potrivit modalităţii de plată alese de către Părţi, Vânzătorul va emite factura pentru perioada de livrare aferentă cu [….] Zile
Lucrătoare înainte de data stabilită ca termen limită pentru plată (Data Scadenţei).
Data: __________________
Vânzător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________ ;
şi
Cumpărător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________
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