Tabel centralizator al propunerilor şi observaţiilor referitoare la Contractul-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe
piața centralizată pentru serviciul universal, supus consultării publice pe website-ul OPCOM
Propunerea OPCOM
Art.9 Pe întreaga perioadă de livrare, vânzătorul va
emite lunar către cumpărător, în ultima zi lucrătoare
a fiecărei luni de livrare, factura cu suma care
trebuie plătită de cumpărător pentru luna de livrare
respectivă, calculată cu următoarea formulă:

V=Qxpxn

[lei]

Propunerile și comentariile Grupului de lucru
HIDROELECTRICA S.A.

Răspuns OPCOM
Textul contractului a fost modificat conform
modificărilor propuse pentru Art.9 și
propunem următoarea formulare:

Art.9 Pe întreaga perioadă de livrare, vânzătorul va emite
lunar către cumpărător, în ultimele 5 zile lucratoare a fiecărei Art.9 (1) Pe întreaga perioadă de livrare,
luni de livrare, factura cu suma care trebuie plătită de vânzătorul va emite lunar către cumpărător, în
cumpărător pentru luna de livrare respectivă,
ultima zi lucrătoare a fiecărei luni de livrare,
factura cu suma care trebuie plătită de cumpărător
Comentariu: Termen foarte restrictiv / imposibilitate de pentru luna de livrare respectivă, calculată cu
facturare fix in ultima zi lucratoare a fiecarei luni contractuale următoarea formulă:
(trebuie acordate cateva zile de emitere a facturarii)

unde:
OMV Petrom S.A.
p = prețul de contract pentru produsul tranzacționat,
AFEER
conform anexei nr. 3 [lei/MWh];
Q = cantitatea orară de contract pentru produsul Art.9 (1) Pe întreaga perioadă de livrare, vânzătorul va emite
lunar către cumpărător, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni
tranzacționat, conform anexei nr. 2 [MWh/h];
de livrare, factura cu suma care trebuie plătită de cumpărător
n = numărul de intervale orare din luna de livrare pentru luna de livrare respectivă, calculată cu următoarea
respectivă, caracteristice produsului tranzacționat formulă:
[h].
V = Q x p x n [lei]
Factura poate fi transmisă prin e-mail dacă părțile unde:
convin astfel.
p = prețul de contract pentru produsul tranzacționat,
conform anexei nr. 3 [lei/MWh];
Q = cantitatea orară de contract pentru produsul
tranzacționat, conform anexei nr. 2 [MWh/h];
n = numărul de intervale orare din luna de livrare
respectivă, caracteristice produsului tranzacționat
[h].

V=Qxpxn

[lei]

unde:
p = prețul de contract pentru produsul
tranzacționat, conform anexei nr. 3 [lei/MWh];
Q = cantitatea orară de contract pentru produsul
tranzacționat, conform anexei nr. 2 [MWh/h];
n = numărul de intervale orare din luna de livrare
respectivă, caracteristice produsului tranzacționat
[h].
Factura poate fi transmisă prin e-mail dacă
părțile convin astfel.
(2) Factura prevăzută la alin. (1):
a) se emite cu cel puțin 10 zile lucrătoare
înainte de începerea livrărilor aferente
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Factura poate fi transmisă prin e-mail dacă părțile
convin astfel.
(2) Factura prevăzută la alin. (1):
a) pentru plata în avans, în cazul perioadelor de livrare
de o lună, factura se emite de Vânzător cu cel puţin 7
zile lucrătoare înainte de începerea livrărilor aferente
lunii contractuale;
b) pentru plata după livrare, factura se emite de
Vânzător în ultima zi lucrătoare a fiecarei lunii de
livrare.
(3) Părţile convin aplicarea prevederilor de la alin. (2)
lit. a) sau b).
Art. 10. Cumpărătorul va plăti integral facturile OMV Petrom S.A.
emise de vânzător conform prezentului contract, nu
AFEER
mai târziu de a 10-a zi de la începutul lunii care
urmează lunii de livrare. În cazul în care termenul Art. 10 (1) Cumpărătorul va plăti integral facturile emise de
limită de plată (data scadenței) este o zi vânzător conform prezentului contract:
nelucrătoare, atunci termenul limită de plată se a) pentru plata în avans: cu 5 zile lucrătoare înainte de
amână până la următoarea zi lucrătoare.
începerea livrărilor aferente lunii contractuale;
b) pentru plata după livrare nu mai târziu de a 10-a zi de la
începutul lunii care urmează lunii de livrare.
(2) În cazul în care termenul limită de plată (data scadenței)
prevăzut la alin. (1) lit.a) şi b) este o zi nelucrătoare, atunci
termenul limită de plată se amână până la următoarea zi
lucrătoare.
Art. 13. (3) Factura emisă de către vânzător pentru ANRE
dobânzile penalizatoare determinate conform
Art. 13. (3) Factura emisă de către vânzător pentru dobânzile
punctului 1 va fi plătită de cumpărător în termen de
penalizatoare determinate conform punctului alin. (1) va fi
5 (cinci) zile lucrătoare de la comunicare.
plătită de cumpărător în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de
la comunicare.

lunii contractuale, pentru plata în avans,
în cazul perioadelor de livrare de o lună,
b) se emite în ultimele 5 zile lucrătoare a
fiecărei luni de livrare pentru plata după
livrare.
(3) Părțile convin aplicarea prevederilor de la
alin. (2) lit. a) sau b).

Suntem de acord cu modificările propuse
pentru Art.10 și propunem următoarea
reformulare:
Art. 10. (1) Cumpărătorul va plăti integral
facturile emise de vânzător conform prezentului
contract:
a) pentru plata în avans: cu 5 zile lucrătoare
înainte de începerea livrărilor aferente lunii
contractuale;
b) pentru plata după livrare nu mai târziu de a
10-a zi de la începutul lunii care urmează lunii
de livrare.
(2) În cazul în care termenul limită de plată (data
scadenței) prevăzut la alin. (1) lit.a) şi b) este o
zi nelucrătoare, atunci termenul limită de plată
se amână până la următoarea zi lucrătoare.
Suntem de acord cu modificările propuse
pentru Art.13 alin (3) și propunem
următoarea formulare:
(3) Factura emisă de către vânzător pentru
dobânzile penalizatoare determinate conform
punctului alin. (1) va fi plătită de cumpărător în
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la
comunicare.
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Art. 16. (1) Valoarea scrisorii de garanție bancară
de plată se calculează după cum urmează:
(i) pentru perioade de livrare de 1 (o) lună
calendaristică valoarea garanţiei este egală cu
contravaloarea energiei electrice contractate,
respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = Cantitatea
de energie electrică contractată x preț contract +
valoare TVA, în cazul în care TVA este aplicabilă,
aceasta fiind de .....................lei
(ii) pentru perioade de livrare de un trimestru/un
semestru sau un an valoarea garanţiei este egală cu
contravaloarea energiei electrice contractate,
calculată pentru 51 de zile calendaristice, respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = Cantitatea
de energie electrică contractată corespunzătoare
celor 51 de zile x preț contract + valoare TVA, în
cazul în care TVA este aplicabilă, aceasta fiind de
.....................lei
(2) Valoarea scrisorii de garanție bancară de bună
execuţie se calculează după cum urmează:
(i) pentru perioade de livrare de 1 (o) lună
calendaristică valoarea garanţiei este egală cu 20 %
din contravaloarea energiei electrice contractate,
respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = 20% x
Cantitatea de energie electrică contractată x preț
contract + valoare TVA, în cazul în care TVA este
aplicabilă, aceasta fiind de .....................lei
(ii) pentru perioade de livrare de un
trimestru/semestru valoarea garanţiei este egală cu
15 % din contravaloarea energiei electrice
contractate, respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = 15% x
Cantitatea de energie electrică contractată x preț
contract + valoare TVA, în cazul în care TVA este
aplicabilă, aceasta fiind de .....................lei

CEZ
Avand in vedere pervederile Metodologiei de selectie FUI
aprobata prin Ord. 26/2018 privind criteriile de eligibilitate,
impuse atat FUI obligati cat si FUI optionali, conform carora
FUI trebuie:
Sa aiba ratingul financiar de minim 5 sau echivalent
Sa aiba cazierul fiscal fara fapte inscrise in ultimele
24 de luni
consideram ca nu se justifica impunerea unor garantii
financiare precum cele propuse si propunem aplicarea
principiului reciprocitatii in ce priveste constituirea
garantiilor.
Art. 16.
(1) Valoarea scrisorii de garanție bancară de
plată / de buna executie se calculează după cum urmează:
(i) pentru perioade de livrare de 1 (o) lună calendaristică
valoarea garanţiei este egală cu contravaloarea energiei
electrice contractate, respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = Cantitatea de energie
electrică contractată x preț contract + valoare TVA, în cazul
în care TVA este aplicabilă, aceasta fiind de .....................lei
(ii) pentru perioade de livrare de un trimestru/un semestru sau
un an valoarea garanţiei este egală cu contravaloarea energiei
electrice contractate, calculată pentru 51 de zile calendaristice,
respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = Cantitatea de energie
electrică contractată corespunzătoare celor 51 de zile x preț
contract + valoare TVA, în cazul în care TVA este aplicabilă,
aceasta fiind de .....................lei
(2) Valoarea scrisorii de garanție bancară de bună execuţie se
calculează după cum urmează:
(i) pentru perioade de livrare de 1 (o) lună calendaristică
valoarea garanţiei este egală cu 20 % din contravaloarea
energiei electrice contractate, respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = 20% x Cantitatea de
energie electrică contractată x preț contract + valoare TVA, în
cazul în care TVA este aplicabilă, aceasta fiind de
.....................lei

Textul procedurii a fost modificat conform
propunerii CEZ având în vedere inclusiv
comentariul AFEER și OMV Petrom S.A.
referitor la aplicarea unui tratament al
părților din contract nediscriminatoriu,
echilibrat, proporțional ca sancțiune care să
conducă la un comportament corect a
ambelor părți contractante pe durata de
valabilitate a contractului.
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(iii) pentru perioade de livrare de un an valoarea
garanţiei este egală cu 10 % din contravaloarea
energiei electrice contractate, respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = 10% x
Cantitatea de energie electrică contractată x preț
contract + valoare TVA, în cazul în care TVA este
aplicabilă, aceasta fiind de .....................lei

(ii) pentru perioade de livrare de un trimestru/semestru
valoarea garanţiei este egală cu 15 % din contravaloarea
energiei electrice contractate, respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = 15% x Cantitatea de
energie electrică contractată x preț contract + valoare TVA, în
cazul în care TVA este aplicabilă, aceasta fiind de
.....................lei
(iii) pentru perioade de livrare de un an valoarea garanţiei este
egală cu 10 % din contravaloarea energiei electrice
contractate, respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = 10% x Cantitatea de
energie electrică contractată x preț contract + valoare TVA, în
cazul în care TVA este aplicabilă, aceasta fiind de
.....................lei
ANRE
Art. 16.
(1) Valoarea scrisorii de garanție bancară de plată
se calculează după cum urmează:
(i) pentru perioade de livrare de 1 (o) lună calendaristică
valoarea garanţiei este egală cu contravaloarea energiei
electrice contractate, respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = Cantitatea de energie
electrică contractată x preț contract + valoare TVA, în cazul
în care TVA este aplicabilă, aceasta fiind de .....................lei
(ii) pentru perioade de livrare de un trimestru/un semestru sau
un an valoarea garanţiei este egală cu contravaloarea energiei
electrice contractate, calculată pentru 515 de zile
calendaristice, respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = Cantitatea de energie
electrică contractată corespunzătoare celor 515 de zile x preț
contract + valoare TVA, în cazul în care TVA este aplicabilă,
aceasta fiind de .....................lei
ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Comentariu: In vederea acoperirii riscului de nelivrare in
cazul optiunii de plata in avans, conform prevederii nou
introduse la Art. 16(3)
Art. 16 (2) lit. (i) Valoarea scrisorii de garanție bancară de
bună execuţie se calculează după cum urmează:
(i) pentru perioade de livrare de 1 (o) lună calendaristică

Propunerea contravine abordării propuse de
către AFEER și OMV Petrom S.A. și anume
tratament nediscriminatoriu, echilibrat,
proporțional ca sancțiune al părților din
contract care să conducă la un comportament
corect a ambelor părți contractante pe durata
de valabilitate a contractului și costuri
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valoarea garanţiei este egală cu 20 % din contravaloarea
energiei electrice contractate, respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = 20% x Cantitatea de
energie electrică contractată x preț contract + valoare TVA,
în cazul în care TVA este aplicabilă, aceasta fiind de
.....................lei.
Prin exceptie, in cazul in care Cumparatorul opteaza pentru
plata in avans conform prevederilor Art. 16 (3) valoarea
scrisorii de garantie bancara de buna executie va acoperi
100% din contravaloarea energiei aferente produsului
tranzactionat, dupa cum urmeaza:
(i’) pentru perioade de livrare de 1 (o) lună calendaristică
valoarea garanţiei este egală cu 100 % din contravaloarea
energiei electrice contractate, respectiv:
Valoarea scrisorii de garanţie bancară = 100% x Cantitatea
de energie electrică contractată x preț contract + valoare
TVA, în cazul în care TVA este aplicabilă, aceasta fiind de
.....................lei.
Art.16 (3) În cazul contractelor cu perioade de HIDROELECTRICA S.A.
livrare de 1 (o) lună Cumpărătorul poate opta pentru
Art.16 (3) În cazul contractelor cu perioade de livrare de 1 (o)
efectuarea plății în avans a energiei electrice
lună Cumpărătorul poate opta pentru efectuarea plății în avans
contractate, caz în care nu mai este necesară
a energiei electrice contractate, caz în care nu mai este
constituirea de către Cumpărător a scrisorii de
necesară constituirea de către Cumpărător a scrisorii de
garanție bancară de plată.
garanție bancară de plată, facturarea fiind facuta cel mai tarziu
cu zece zile calendaristice inainte de inceperea lunii
contractuale. Plata va fi efectuata cel mai tarziu cu 3 zile
lucratoare inainte de inceperea lunii contractuale. In acest caz
nu mai este necesara constituirea de catre Cumparator a
scrisorii de garantie bancara, inceperea livrarii fiind
conditionata de efectuarea platii in termenul stipulat in
prezentul aliniat.

suplimentare în sarcina vânzătorilor de
natură să descurajeze atât plata în avans
și/sau participarea cu oferte.
Mai mult, pe PCSU tranzacționarea
produselor lunare se realizează în sesiuni care
au loc pentru o anumită luna, cel mai târziu
în prima zi de luni a lunii calendaristice
anterioare în timp ce pe celelalte piețe
centralizate instrumentele specifice sunt
deschise tranzacționării până în ultima zi
lucrătoare anterioară datei de 01 a lunii
pentru care se dorește încheierea unei
tranzacții.
Propunem menținerea textului din
documentul de discuție.
Propunerea a fost preluată la art. 9 respectiv
la art. 10.
Propunem următoarea reformulare a
articolului considerând și faptul că articolele
de la 14 la 17 privesc constituirea garanțiilor
iar aspectele referitoare la facturare si
condiții de plata se regăsesc in cadrul
articolelor de la 9 la 13:
Art.16 (3) Constituirea de către Cumpărător a
scrisorii de garanție bancară de plată nu mai este
necesară în cazul contractelor cu perioade de
livrare de 1 (o) lună dacă Cumpărătorul optează
pentru efectuarea plății în avans a energiei
electrice contractate.

Comentariu: Nu este mentionata perioada in care se emite
factura aferenta avansului si nici termenul de plata
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Art. 18.
Cumpărătorul/Vânzătorul are dreptul
să execute garanția financiară de bună execuție/de
plată, în cazul în care vânzătorul/cumpărătorul nu
își îndeplinește obligațiile contractuale prevăzute la
art. 4 alin. (1) și art. 7 alin. (2), precum și dacă
cumpărătorul nu plătește facturile în termenul
stabilit la art.10.

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

Textul contractului a fost modificat conform
propunerii AFEER având în vedere și
Eliminarea completa a art 18; eventual
propunerile altor membri din cadrul Grupului de
mentionarea acestui drept langa cele prevazute la 19g si 21h
lucru de enumerare clară a anumitor situații
ELECTRICA FURNIZARE S.A.
pentru urmărirea cu usurinta a clauzei invocate
Avand in vedere faptul ca executarea SGB reprezinta un drept, in caz de divergente.
propunem introducerea acestuia exclusiv in articolele
referitoare la drepturile si obligatiile Partilor, facand referire
precisa la articolele a caror incalcare poate conduce la
actiunea de executare. Mentinerea prevederilor Art. 18 ar
putea crea confuzii cu cele de la articolele referitoare la
drepturile Partilor, avand in vedere ca cele 3 articole citate nu
sunt singurele a caror incalcare ar putea conduce la necesitatea
executarii SGB.
OMV Petrom S.A.
AFEER
Art.18 Cumpărătorul/Vânzătorul are dreptul să execute
garanția financiară de bună execuție/de plată, în cazul în care
vânzătorul/cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile
contractuale prevăzute la art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (23), art.25,
art.26 precum și dacă cumpărătorul nu plătește facturile în
termenul stabilit la art.10, respectiv daca nu plăteşte dobânzile
penalizatoare stabilite conform art.13.
Propunem reformularea Art. 16 (6) şi art. 20
f) după cum urmează:
Art. 16. (6) Vânzătorul poate să elibereze, la
cererea Cumpărătorului, garanția financiară de
plată în ziua lucrătoare imediat următoare zilei
în care Cumpărătorul achită factura aferentă
Comentariu: Eliberarea garantiei de buna plata depusa de ultimei luni de livrare definită conform Anexei
cumparator trebuie facuta doar cu conditia achitarii nr. 2, dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru
obligatiilor de catre cumparator si nu la terminarea perioadei executarea acesteia.
contractuale
Art. 20. Vânzătorul are următoarele obligații:
f)
să elibereze garanția financiară de plată,
Trebuie corelat art 20 lit f cu art 16(6)
la cererea Cumpărătorului, în ziua următoare
terminării perioadei contractuale, dacă nu sunt

Art 20 lit. f ) să elibereze garanția financiară de HIDROELECTRICA S.A.
plată, la cererea Cumpărătorului, în ziua următoare
Art 20 lit. f ) să elibereze garanția financiară de plată, la
terminării perioadei contractuale, dacă nu sunt
cererea Cumpărătorului, în ziua următoare terminării
îndeplinite condițiile pentru executarea ei;
perioadei contractuale, dacă nu sunt îndeplinite condițiile
pentru executarea ei, conform art 16(6)
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îndeplinite condițiile pentru executarea ei,
conform prevederilor Art. 16(6);

ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.
art.24, lit.e) din contractul cadru modificarea termenului de
reziliere astfel:,, prin rezilire de catre vanzator , daca
cumparatorul nu isi indplineste obligatiile de plata a facturii
in termen de 2 zile de la scadenta acesteia,,

Propunerea de modificare nu este corelată cu
prevederile formei Contractului-cadru elaborat
în cadrul Grupului de lucru și supus consultării
publice.
Modificările propuse fac obiectul Art. 25 alin.
(1) lit. a) din Contractul-cadru elaborat în cadrul
Grupului de lucru:
”a) din inițiativa Vânzătorului în cazul în care
Cumpărătorul nu efectuează în termen de 10 zile
calendaristice de la data scadenței plata
integrală a facturilor și a penalităților datorate
și nu reîntregește garanția bancară, cu
notificare prealabilă de 5 zile;”

Art. 25 (1) a) din iniţiativa Vânzătorului în cazul în HIDROELECTRICA S.A.
Față de propunerea formulată textul
care Cumpărătorul nu efectuează în termen de 10
contractului a fost modificat după cum
Comentariu: Definirea clara a numarului de zile – contract
zile calendaristice de la data scadenței plata
urmează:
unitar pentru toti participantii.
integrală a facturilor și a penalităţilor datorate şi nu
Art. 25 (1) a) din iniţiativa Vânzătorului în cazul
reîntregește garanţia bancară, cu notificare
în care Cumpărătorul nu efectuează în termen de
prealabilă de _______ zile;
10 zile calendaristice de la data scadenței plata
integrală a facturilor și a penalităţilor datorate şi
nu reîntregește garanţia bancară, cu notificare
prealabilă de 5 zile;
Art. 25. (1) Rezilierea contractului are loc de drept, ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Propunem menținerea textului din
fără punerea în întârziere și fără intervenția
documentul supus consultării.
Propunem eliminarea celor doua situații de reziliere a
instanței în următoarele cazuri, cu respectarea
contractului, deoarece intra in conflict cu prevederile art. 25
condițiilor de la alin (2) și (3):
e).
a) din inițiativa Vânzătorului în cazul în care
Cumpărătorul nu efectuează în termen de Art. 25 Reziliere Contractului
10 zile calendaristice de la data scadenței
plata integrală a facturilor și a penalităților
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b)

c)

d)

e)

f)

datorate și nu reîntregește garanția bancară,
cu notificare prealabilă de 5 zile;
din inițiativa Cumpărătorului, în cazul în
care în termen de 7 zile de la executarea
garanției financiare de bună execuție
Vânzătorul nu a reluat îndeplinirea
obligațiilor contractuale prevăzute la Art. 4
alin. (1) și Art. 7 alin. (2), cu excepția
situațiilor în care, în acest interval de timp,
Vânzătorul a notificat forța majoră;
din inițiativa Cumpărătorului, în cazul în
care după executarea garanției financiare
de bună execuție și reluarea îndeplinirii
obligațiilor contractuale, Vânzătorul se
găsește din nou în situația de neîndeplinire
timp de 3 zile a obligațiilor contractuale
prevăzute la Art. 4 alin. (1) și Art. 7 alin.
(2);
din inițiativa uneia din Părți în cazul în care
cealaltă Parte refuză să încheie un act
adițional la acest contract, în condițiile
prevăzute la Art. 4 alin. (3), într-un termen
de 30 de zile calendaristice de la data
apariției acestor modificări.
din inițiativa uneia din părți în cazul în care
cealaltă parte nu asigură transmiterea
notificărilor pe platforma Pieței de
Echilibrare pentru tranzacțiile aferente
acestui contract timp de 3 zile consecutiv
sau în cazul în care cealaltă parte a fost
suspendată de la Piața de Echilibrare;
în cazul în care una din Părți nu își respectă
obligațiile contractuale asumate conform
Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 20 si Art. 22.

(1) Rezilierea contractului are loc de drept, fără punerea în
întârziere şi fără intervenţia instanţei în următoarele cazuri, cu
respectarea condițiilor de la alin (2) și (3):
[...]
b)
din inițiativa Cumpărătorului, în cazul în care în
termen de 7 zile de la executarea garanției financiare de bună
execuție Vânzătorul nu a reluat îndeplinirea obligațiilor
contractuale prevăzute la art. 4 alin. (1) și art. 7 alin. (2), cu
excepția situațiilor în care, în acest interval de timp,
Vânzătorul a notificat forța majoră;
c)
din inițiativa Cumpărătorului, în cazul în care după
executarea garanției financiare de bună execuție și reluarea
îndeplinirii obligațiilor contractuale, Vânzătorul se găsește
din nou în situația de neîndeplinire timp de 3 zile a obligațiilor
contractuale prevăzute la art. 4 alin. (1) și art. 7 alin. (2);
[...]
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Art.25 (2) Cu exceptia situatiilor descrise în Art. 14 GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Propunem menținerea textului din
(4) și 15 (4), contractul poate fi reziliat cu plata de
documentul de discuție având în vedere:
Consideram compensatia de reziliere respectiv
- comentariul AFEER și OMV Petrom
către partea în culpă către cealaltă parte a unei
despagubirea pentru denuntarea unilaterala ca nefiind destul
S.A. referitor la aplicarea unui tratament
compensaţii după cum urmează:
de coercitiva pentru a evita aparitia acestui fenomen.
al părților din contract
(i) pentru perioade de livrare de 1 (o) lună Propunem calculul acesteia ori dupa modelul EFET ori egala
nediscriminatoriu, echilibrat,
calendaristică valoarea compensației este egală cu cu contravaloarea a 50 zile de livrare pentru perioade de
proporțional ca sancțiune care să
25% din contravaloarea energiei electrice livrare mai mari de o luna respectiv egala cu valoarea energiei
conducă la un comportament corect a
electrice nelivrate pentru perioade de livrare lunare
contractată şi nelivrată/ nepreluată, respectiv:
ambelor părți contractante pe durata de
Valoarea compensaţiei = 25% x Cantitatea de
valabilitate a contractului,
energie electrică nelivrată/nepreluată x preț
- propunerea Electrica Furnizare din
contract + valoare TVA, în cazul în care TVA este
cadrul Grupului de lucru ca în cazul
aplicabilă;
rezilierii, să fie aplicată o
”incrementarea procentelor cu 5% fata
(ii) pentru perioade de livrare de un trimestru sau un
de cele pentru denuntare unilaterala,
semestru valoarea compensației este egală cu 20 %
deoarece in cazul rezilierii partea
din contravaloarea energiei electrice contractată şi
pagubita nu beneficiaza de preaviz si va
nelivrată/ nepreluată, calculată după cum urmează:
trebui sa depuna eforturi financiare
Valoarea compensaţiei = 20% x Cantitatea de
suplimentare pentru a-si rascumpara
energie electrică nelivrată/nepreluată x preț
pozitia comerciala.”
contract + valoare TVA, în cazul în care TVA este
aplicabilă;
(iii) pentru perioade de livrare de un an valoarea
compensației este egală cu 15 % din contravaloarea
energiei electrice contractate şi nelivrate/
nepreluate, calculată după cum urmează:
Valoarea compensaţiei = 15% x Cantitatea de
energie electrică nelivrată/nepreluată x preț
contract + valoare TVA, în cazul în care TVA este
aplicabilă;
Art. 26. (1) Oricare din părți are dreptul să
denunțe unilateral acest contract cu un preaviz de
20 (douăzeci) de zile calendaristice, cu obligația de
plată a despăgubirii menționate la alin. (2) și (3) ale
acestui articol.

Propunem menținerea textului din
documentul de discuție având în vedere faptul
Comentariu: Propunem extinderea termenului de preaviz
că modificarea propusă nu este aplicabilă
pentru ca partile sa beneficieze de suficient timp in vederea
contractelor pentru livrare lunară încheiate pe
recuperarii pozitiei comerciale.
baza tranzacțiilor din luna ”n” pentru livrare în
Art. 26 (1) Oricare din părţi are dreptul să denunţe unilateral luna ”n+1” în timp ce propunerea din
acest contract cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile
ELECTRICA FURNIZARE S.A.
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calendaristice, cu obligaţia de plată a despăgubirii menționate documentul de discuție asigură condiții pentru
la alin. (2) și (3) ale acestui articol.
denunțarea și acestor contracte.

OMV Petrom S.A.
Totodată ne menţinem propunerea de la pct. 2 al propunerii
transmise în cadrul grupului de lucru în data de 19.02.2018,
respectiv ca despăgubirile pentru neîndeplinirea obligaţiilor
de livrare şi primire în cazul:
denunţării unilaterale a contractului;
rezilierii contractului;
nedepunerii SGB;
- retragere licenţă, să se realizeze după modelul aplicat şi în
cadrul contractului EFET, textul fiind:.
1.
Neîndeplinirea Obligaţiilor de Livrare: În cazul în
care Partea obligată să livreze energia electrică („Partea care
Livrează”) nu reuşeşte să livreze Cantitatea Contractată în
totalitate sau parţial în concordanţă cu clauzele Tranzacţiei
Individuale şi aceasta neîndeplinire nu este determinată de
un Caz de Forţă Majoră sau de neexecutarea obligaţiilor de
către cealaltă Parte, Partea care Livrează va plăti celeilate
Părţi („Partea care Primeşte”), pentru a acoperi prejudiciul
astfel creat, o sumă pentru cantitatea de energie electrică
nelivrată egală cu produsul dintre:
(a)
suma, în cazul în care este pozitivă, cu care preţul
(dacă este cazul) la care Partea care Primeşte, acţionând
rezonabil din punct de vedere comercial, este sau ar fi
capabilă să cumpere sau să dobândeasca în alt mod de pe
piaţă cantitatea de energie electrică nelivrată, depăşeşte
Preţul Contractat; şi
(b)
cantitatea de energie electrică nelivrată.
Aceast sumă se va majora prin adăugarea costurilor majorate
pentru transportului energiei electrice precum şi prin
adaugarea altor costuri şi cheltuieli rezonabile şi verificabile
suportate de către Partea care Primeşte ca rezultat al
neexecutarii obligaţiei Părţii care Livrează.

Punctul de vedere al OPCOM:
Contractul-cadru EFET este elaborat pornind de
la condiții general valabile și principii de
armonizare de formă și conținut,, din punctul de
vedere al cadrului legal aplicabil la nivel
național în diferite state europene, care nu se
regăsesc și în contractul supus consultării pentru
piața centralizată pentru serviciul universal și
care ar fi impus și alte modificări în cadrul
contractului propus.
Față de cele de mai sus se poate constata că în
cadrul contractului EFET textul face referire la:
- ”Partea obligată să livreze energia
electrică („Partea care Livrează”)” – în
cazul PCSU aceasta fiind Vânzătorul,
așa cum este acesta definit prin
Regulamentul aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 27/2018;
- ”Tranzacţie Individuală” formulare care
nu face obiectul prevederilor
Regulamentului aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 27/2018;
- ”Partea care Primeşte” în cazul PCSU
aceasta fiind Cumpărătorul, așa cum este
acesta definit prin Regulamentul aprobat
prin Ordinul ANRE nr. 27/2018,
- Reguli de evaluare a sumei plătite de
către Vânzător către Cumpărător bazate
pe acțiuni rezonabile din punct de
vedere comercial ale Cumpărătorului
pentru dobândirea cantității de energie
nelivrate cu adaugarea altor costuri şi
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2
Neîndeplinirea obligaţiilor de acceptare: În cazul în
care Partea care Primeşte nu işi indeplineste obligaţia de a
accepta Cantitatea Contractată în totalitate sau parţial în
concordanţă cu clauzele Tranzacţiei Individuale şi această
neexecutare nu este determinată de un Caz de Forţă Majoră
sau de neîndeplinirea obligaţiilor de către cealaltă Parte,
Partea care Primeşte va plăti Părţii care Livrează, pentru a
acoperi prejudiciul astfel creat, o sumă pentru cantitatea de
energie electrică ce nu a fost acceptată egală cu produsul
dintre:
(a)
suma, dacă este pozitivă, cu care Preţul Contractat
depăşeşte preţul la care Partea care Livrează poate sau ar
putea vinde cantitatea de energie electrică neprimită pe piaţă,
acţionând într-o manieră rezonabilă din punct de vedere
comercial; şi
(b)
cantitatea de energie electrică neacceptată.
Această sumă se va majora prin adăugarea costurilor
majorate pentru transportul energiei electrice precum şi prin
adăugarea altor costuri şi cheltuieli rezonabile şi verificabile
suportate de către Partea care Livrează ca rezultat al
neexecutarii obligaţiei Părţii care Primeste.
Considerăm că prin tratarea similară cu prevederile
contractului EFET se realizează o abordare
nediscriminatorie, echilibrată, proporţională ca şi sancţiune
şi care conduce la un comportament corect a ambelor părţi
contractante pe durata de valabilitate a contractului.

cheltuieli rezonabile şi verificabile
suportate de către Cumpărător ca
rezultat al neexecutarii obligaţiei de
către Vânzător, în condițiile în care
prevederile contractului EFET în
integralitate fac referire la condiții
rezonabile de evaluare a efortului,
costurilor etc.
Opinăm că o astfel de abordare în cazul PCSU,
având în vedere specificul acestei piețe, și
cerințele de cuantificare aplicate în cazul altor
prevederi ale contractului, impune stabilirea
condițiilor cuantificabile pe baza cărora acțiunile
Cumpărătorului sunt considerate rezonabile.

Față de propunerea de abordare
nediscriminatorie, echilibrată, proporţională a
sancțiunilor şi care ar conduce la un
comportament corect a ambelor părţi
contractante pe durata de valabilitate a
contractului am preluat propunerea

Propunem păstrarea formatului actual având în
vedere că forma “Art.” este creată implicit de
Observație generală: introducerea în text a referintei la
Word la introducerea de referințe cu funcția
articole “art.” în loc de “Art.”
Cross Reference. În cazul modificării “Art.” în
“art.”, la accesarea funcției Update Field, Word
revine la forma implicită “Art.”
ANRE
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Anexa nr. 5

Propunerea nu a fost preluată în textul
contractului. Opinia OPCOM este că această
Modalitatea de garantare prevazută in ANEXA nr. 5 sa fie
clauză este una specifică care va fi stabilită de
convenita inaintea inceperii sesiunii de licitatie, astfel incat sa
către de către părți
sa nu fie ingradita posibilitatea unor producatori sa participe
la licitatiile organizate si sa tranzactioneze energie electrica pe
PCSU, fapt care ar conduce la restrangerea concurentei pe
aceasta piata. Constrangerile privind modalitatile de garantare
ale unor producatorilor sunt determinate din principal de stare
de insolventa in care se afla. Solicitam ca modul de constituire
al garantiei sa fie facut cunoscut de catre participanti, inainte
de desfasurarea sesiunii de lcitatie. De mentionat faptul ca,
producatorii garanteaza cu propria productie.
ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.
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