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Anunt de Organizare Licitatie
in data de 6 august 2010, ora 11:00
pentru contractu I FWB_S_34_10
propus de SC Complexul Energetic Rovinari SA

opcom
operatorul
pietei de
energie
electricii
din
ROMANIA

In conformitare cu prevederile Ordinului ANRE nr. 42/2005, Regulamentului privind cadrul
organizat de tranzactionare a contracteior bilaterale de energie electrica si Procedurii de
functionare a Pielei Centralizate a Contractelor Bilarerale de Energie Electrica pentru energie
electrica cu negociere continua.

SC Operatorul Pietei de Energie Electrica "Opcom" SA organizeaza in data de
6 august 2010, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, b-<lul HristD Batev nr. 16-18,
sesiunea de licitatie destinata tranzactionarii ofertei FWB_S_34_10.
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Bd. Hristo Botev 16-18,
sector 3, BUOJI1$ 030236,

ROMANIA
Tel: +40(21)3071.450;

Fax: +40(21)3071.400;

Participantii la Piata Centralizata a Contracrelor Bilaterale cu Negociere Continua ce doresc
sa participe in calitare de cumparator pot consulta continutul ofertei si conditiile contractului
aferent ofertei, propuse de catre vanzator pe pagina WEB a Opcom SA (www.oocom.ro) in
rneniul Tranzactii - Rezultate/ Piete Centralizare Contracte Bilateralej Piata Centralizata a
Contracrelor Bilaterale cu Negociere Continua/ Oferte si rezultare 2010.

www.opcom.ro
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In vederea inscrierii la licitatie participantii trebuie sa constituie garantii in cuantum de 1 %
din valoarea contractului publicat impreuna cu oferta de vanzare, cu valabilitate
13 august 2010 si sa faca dovada constituirii garantiilor pana eel mai tarziu jOi,
5 august 2010, ora 17:00.

De asernenea, in vederea acordarii dreptului de intrare in lidtatie, originalul scrisorii de

garantie trebuie transmis la OPCOM SA pana eel mai tarziu vineri, 6 august 2010, ora
10:00.
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Piata C! ntralizl' a a Contractelor Bilaterale cu Negociere Continua

OFERTA DE VANZARE
C~tre,

Societatea Co l1ercial2 Operatorul Pietei de Energie Electrica - OPCOM SA
Bd, Hristo Bot1!v 16-H, sectorul3, Bucure!}ti
Societatea $,C, Com,lexul Energetic Rovinari cu sediul in ROl/inart, Strada
Energeticianul Ji, n1. .:!', jud, Gorj, inregistraUlla Oficiul Reglstrul~li Comer\LIlui
al Targu-Jiu cu nur lilrul J1 81256/01.04.2004 reprezentat~ prin director
general Tibe~ I Trote I, in conformitate cu prevederile Procedurii privind
functionarea p etei cen :ralizate a contracte/or bi/sterale de energl~ electricll cu
negociere cOlltinua, lolicit fnregistrarea pentru tranzactiomlre pe piata
centralizata a contra :telor bilatem/e de energie electrica ()u negociere
continua a urrr atoare; . ,ferte de vanzare,
Durata de utili, are a pllterii banda in toate zilele calendarislice intre orele 000_

24°0
Numarul de co ltracte fO
Puterea orara ofertate Tn cadrul unui contract pe parcursul perioadei de
livrare: 1 MW
Numiirul de 0 e pentl J care va fi livratii energla electrlca in cadrul unui
contract 168 on
Perioada de livlere a Ell erglel saptamana 34 (23,08.2010-29,08,2010)
Centitatee de e lergie'9 ectrica aferenta unui contract 168 MWh
Data inceperii Ii iriirii 23 08,2010 ora 000
Pratul 180

Lei!~ IWh

Tn cazul atribuir i unula, rnai multor sau tuturor contractelor propm.e prin ofarts
ne obligam
lncheie m contractele bllatera/e cu respectarea intocmai a
formel ~i continI Itului co ltractului publicat impreuna cu oferts.

sa

Data
02.08,2010
Or.

CONTRACT
DE VANZARE-CUMPARARE A ENERGIEI ELECTRICE
pe piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica (PCCB-NC)
Nr……………. din ……………..

Intre partile contractante
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A., cu sediul in Rovinari, str.
Energeticianului , nr.25, jud. GORJ , cod postal 215400, telefon 0253/372560, fax 0253/371590,
inscrisa in registru comertului la nr. _J18/256/01.04.2004 , cod fiscal 16302439, licenta ANRE nr.
560/25.03.2003, cod IBAN RO10RNCB0149042102500001, deschis la Banca Comerciala Romanasucursala Gorj, reprezentata prin Tiberu Trotea, Director General si Maria Scurtu, Director
Economic, avand calitatea de VANZATOR
si
.................................................................................cu sediul in .................................................. adresa
..................................................., judetul ..............................., cod postal ................................., telefon
.........................., fax ........................., cod fiscal..................................................., cont de virament nr.
.................................., reprezentată legal prin ………….………., în calitate de Director
General, şi …………………….în calitate de Director Directia Economica, având calitatea de
CUMPARATOR, pe de alta parte, ambele numite in continuare Parti, incheie prezentul Contract in
baza urmatoarei licitatii:………………………
Terminologie
Art. 1. Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa 1.
Interpretări
Art. 2. Referirile făcute în prezentul Contract la părţi, clauze, anexe sunt, numai dacă din context nu
reiese altfel, referiri la Părţile prezentului Contract şi la clauzele şi anexele prezentului Contract.
Obiectul contractului
Art.3. - Obiectul Contractului îl constituie vânzarea de către Vânzator şi cumpărarea de către
Cumpărător a cantităţilor de energie electrică orare, prevăzute în anexa 2, la preţul de contract
prevăzut în anexa 3, precum şi reglementarea raporturilor dintre Vânzător şi Cumpărător privind
condiţiile de vânzare, modalităţile de emitere şi plată a facturilor.
Cantităţile de energie electrică şi preţul sunt stabilite în conformitate cu rezultatele licitaţiei
menţionate anterior.
Condiţiile de desfăşurare a vânzării/cumpărării
Art. 4. Cantităţile de energie electrică contractate prevăzute în anexa 2 sunt ferme, Vânzătorul
asumându-şi obligaţia de a le livra şi vinde Cumpărătorului, iar Cumpărătorul asumându-şi obligaţia
de a le accepta şi cumpăra la preţul de contract din anexa 3 .
Art. 5. Cantitǎţile de energie electrică vor fi livrate în reţeaua electricǎ de transport, nivel tensiune
400 kV, respectiv la barele centralei S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.

1

Art. 6. Părţile convin ca energia electrică tranzacţionată conform prezentului contract să fie
măsurată în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin
Ordinul preşedintelui ANRE nr.17/2002, cu modificarile ulterioare şi ale Codului comercial al pieţei
angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/2004, cu modificǎrile
ulterioare.
Art. 7. Nici una din prevederile acestui contract referitoare la obligaţiile Vânzătorului de a vinde
cantităţile de contract la preţul de contract, nu exonerează Vânzătorul de obligaţia de a respecta
strict dispoziţiile Operatorului de Transport şi de Sistem, date în conformitate cu prevederile Codului
tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 20/2004, cu
modificările ulterioare, şi ale Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, cu modificǎrile
ulterioare.
Art. 8. Nici una din prevederile acestui contract referitoare la obligaţiile Cumpărătorului de a
cumpăra de la Vânzător, la preţul de contract, cantităţile de contract, nu exonerează Cumpărătorul
de obligaţia de a respecta strict dispoziţiile Operatorului de Transport şi de Sistem, în conformitate
cu prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi ale Codului comercial al pieţei angro
de energie electrică.
Art. 9. 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.
Art. 10. - (1) În vederea producerii efectelor contractului fiecare Parte se înregistreazǎ în prealabil
la Operatorul Pieţei de Echilibrare ca Parte Responsabilǎ cu Echilibrarea sau transferǎ
responsabilitatea echilibrǎrii unei alte Pǎrţi Responsabile cu Echilibrarea 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.
(2) Penalizările financiare pe care o Parte ar trebui sǎ le plǎteascǎ pentru dezechilibre
conform prevederilor Codului comercial al pieţei angro de energie electricǎ, ca urmare a transmiterii
de către cealaltă Parte a notificării fizice incorecte, vor fi plǎtite de Partea care a notificat incorect.
Dacǎ ambele Pǎrţi transmit notificǎri fizice incorecte, penalizǎrile financiare aferente sunt suportate
de ambele Pǎrţi.
Perioada de Valabilitate a Contractului
Art. 11 - (1) Perioada de valabilitate a prezentului contract va începe la data de 23.08.2010 Data
Efectivă de intrare în vigoare a prezentului contract şi va expira la 29.08.2010, (Data de Expirare).
(2) Data Efectivă de intrare în vigoare a contractului este data de începere a livrărilor, cu
condiţia îndeplinirii în termen de către Cumpărător a obligaţiilor sale cuprinse în art.15.
(3) La expirarea Perioadei de Valabilitate, Părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi
condiţiile prezentului Contract decât în măsura necesară pentru punerea în executare a drepturilor
şi obligaţiile Părţilor, aşa cum iau naştere din prezentul Contract înainte de sfârşitul Perioadei de
Valabilitate.
Facturarea şi condiţiile de plată.
Art. 12. Contravaloarea energiei electrice ce urmează să fie primită de către Vânzător de la
Cumpărător în perioada de valabilitate a Contractului, se calculează ca suma produselor între
cantitatea de energie electricǎ orarǎ prevǎzutǎ în anexa 2 şi preţul de contract prevăzut în anexa 3,
art.1.
Art. 13. Tariful reglementat pentru serviciul de transport (componenta TG) se aplică cu valoarea în
vigoare la momentul facturării. In cazul în care, ulterior încheierii prezentului contract, ANRE
modifică tarifele reglementate, stabileşte altele noi sau modifică procedura de calcul a acestora,
preţul de contract prevăzut în anexa 3 va fi modificat printr-un act adiţional la prezentul Contract,
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conform prevederilor art. 3 din anexa 3.
Art. 14. Vânzătorul va emite Cumpărătorului factura pentru cantitatea contractată, până la data de
17.08.2010.
Art. 15. Cumpărătorul va efectua plata facturii până la data de 20.08.2010, ora 1200, şi va
transmite Vânzătorului prin fax documentul de plată al facturii.
Factura se consideră achitată de către Cumpărător la data înregistrării ordinului de plată în evidenţa
contabilă a Cumpărătorului, la data preluării cecului de către Vânzător sau la data intrării
numerarului în casieria Vânzătorului.
Art.16. Neefectuarea platii facturii, de catre Cumpărător, până la data de 20.08.2010, ora 1200,
conduce la neânceperea livrării de energie electrică, încetarea contractului şi la obligarea
Cumpărătorului să plătească Vânzătorului o penalitate egală cu 2% din valoarea contractului
(exclus TVA), aceasta fiind de ......lei.
Factura de penalizare va fi emisă de către vânzător la cel târziu 3 zile financiare de la finalizarea
termenului de plată al facturii emise conform art.14, iar termenul scadent al acesteia este până la
data de 06.09.2010.
Obligaţii şi drepturi
Art. 17. Vânzătorul are următoarele obligaţii:
a) să deţină şi să menţină în vigoare licenţa de producere şi/sau licenţa de furnizare a energiei electrice
şi să respecte prevederile acestora/acesteia;
b) să asigure livrarea către Cumpărător a energiei contractate în termenii prezentului contract şi în
conformitate cu standardul de performanţă;
c) să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranţă specificat;
d) să asigure în punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecvenţa şi tensiunea la valorile
nominale, cu abaterile prevăzute de reglementările în vigoare, conform standardului de performanţă;
e) să anunţe cumpărătorul, cu minimum 3 (trei) zile lucrătoare înainte, despre întreruperile
programate în furnizarea energiei electrice;
f) să factureze cumpărătorului energia electrică la preţul de facturare calculat pe baza preţului de
contract;
g) să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de cumpărător şi să răspundă în
termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia, conform standardului de
performanţă şi condiţiilor din Licenţa pentru producerea de energie electrică;
h) să notifice vânzătorului rezilierea contractului în condiţiile stipulate la Art. 24, într-un termen de
3 zile de la data termenului scadent.
Art. 18. Vânzătorul are următoarele drepturi:
a) să factureze Cumpărătorului energia electrică livrată, penalităţile conform art.16 şi să încaseze la
termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie electrică vândută şi a penalităţilor aferente;
b) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de vânzare cumpărare a energiei electrice sau a
anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi, prin acte adiţionale, atunci când consider
necesară detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi;
c) să nu livreze energia electrică la Cumpărător, ca urmare a neplăţii facturii în condiţiile art.15.
Art.19. Cumpărătorul are următoarele obligaţii:
a) să achite valoarea facturii pentru cantitatea de energie electrică contractată, conform art.15 şi a
penalităţilor conform art.16.
b) să transmită prin fax, documentul cu care face dovada plăţii facturii, până cel târziu
20.08.2010, orele 1500.
c) să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare referitoare la regimul de funcţionare a
instalaţiilor consumatorilor industriali conectaţi la Sistemul Energetic Naţional, după caz;
d) să comunice în scris vânzătorului orice modificare a elementelor care au stat la baza
întocmirii contractului;
Art. 20. Cumpărătorul are următoarele drepturi:
a) să primească cantitatea de energie electrică contractată în conformitate cu prevederile
prezentului Contract;
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b) să solicite Vânzătorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor la acesta sau
să iniţieze acte adiţionale la contract, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară
detalierea ori completarea unor clauze contractuale;
Art. 21 (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină şi să păstreze pe parcursul derulării
contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest
contract, respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.
(2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, cu restricţii de
confidenţialitate conform prevederilor art. 22, la toate informaţiile, documentaţiile sau datele
necesare pentru buna derulare a acestui Contract.
(3) Părţile garantează una celeilalte că prezentul Contract reprezintă o obligaţie fermă,
legală, opozabilă în justiţie în termenii acestui contract.
Confidenţialitatea
Art. 22. (1) 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 le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al
celeilalte Părţi.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1):
a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în
vigoare;
b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;
c) informaţiile solicitate de Operatorul de Transport şi de Sistem, în conformitate cu
prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi ale Codului comercial al pieţei angro de
energie electricǎ.
(3) Prevederile alin.(1) rămân valabile timp de 5 ani după încetarea valabilităţii
prezentului Contract.
Răspunderea contractuală
Art. 23. Părţile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi/sau derularea prezentului Contract,
care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente.
Rezilierea contractului
Art. 24. Rezilierea contractului are loc de drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia
instanţei în cazul în care Cumpărătorul nu efectuează plata facturii până la data de 20.08.2010, cu
aplicarea prevederilor de la art. 16.
Încetarea contractului
Art. 25. Prezentul Contract încetează să-şi producă efectele la terminarea perioadei de valabilitate
stabilită conform prevederilor art. 11, alin.1, exclus prevederile art.16.
Modificarea circumstanţelor
Art. 26. 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 existente după Data Efectivă de intrare în vigoare a
prezentului contract. Modificarea circumstanţelor va include, fără însă a se limita la, introducerea
unor noi impozite sau taxe, modificarea aplicării, sau calculării, bazei de calcul, a unor impozite sau
taxe, sau modificarea valorii sau ratei unor impozite, taxe sau tarife reglementate în vigoare.
Forţa Majoră
Art. 27. (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau totală a
obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii Forţei Majore.
Circumstanţele de Forţă Majoră sunt cele care pot apărea pe parcursul derulării acestui Contract în
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urma producerii unor evenimente deosebite cum ar fi calamităţi naturale, război, embargo, care nu
au putut fi luate în considerare de Părţi la încheierea Contractului şi care sunt în mod rezonabil în
afara voinţei şi controlului Părţilor.
(2) Partea care invocă Forţa Majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părţi în
termen de 3 zile de la apariţia acesteia, cu confirmarea organelor competente de la locul
producerii evenimentului ce constituie Forţă Majoră şi cu estimarea duratei după care aceasta îşi
încetează efectele.
(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a Forţei Majore nu înlătură efectul exonerant de
răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia Părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate
celeilalte Părţi, prin faptul necomunicării.
(4) Orice termen sau termene la care se face referire în prezentul Contract şi în care o
obligaţie anume trebuie îndeplinită va fi extins cu o perioadă de timp egală cu perioada de întârziere
cauzată de evenimentul de Forţă Majoră.
(5) Perioada de Forţă Majoră se va sfârşi atunci când Partea care a emis notificarea
conform alin. (2) emite o nouă notificare prin care anunţă că este capabilă să îşi îndeplinească din
nou toate obligaţiile ce îi revin prin prezentul Contract şi reia îndeplinirea tuturor obligaţiilor care fac
obiectul notificării respective.
Litigii
Art. 28. Divergenţele decurgând din executarea prezentului Contract, care nu pot fi soluţionate pe
cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti de la domiciliul vânzătorului
Notificări
Art. 29 . Orice notificare, punere în întârziere sau solicitare cerută sau autorizată prin prezentul
Contract va fi transmisă în scris şi va fi considerată transmisă numai dacă:
Notificarea, punerea în întârziere sau solicitarea va fi predată personal Părţii respective;
Notificarea, punerea în întârziere sau solicitarea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire cerută de către Partea în cauză;
Notificarea, punerea în întârziere sau solicitarea va fi transmisă prin fax şi cu o copie de confirmare
prin poştă;
Notificările, punerile în întârziere sau solicitările vor fi trimise:
Pentru Cumpărător, pe adresa:…………………………………..
În atenţia: ………………………………………….
Pentru Vânzător, pe adresa:Rovinari str. Energeticianului, nr. 25, loc. Rovinari, Jud.Gorj
În atenţia: Director General Tiberu Trotea
Orice notificare, punerea în întârziere sau solicitare va fi considerată primită de către destinatar:
la momentul predării, dacă este înmânată personal Părţii respective;
în termen de 3 zile după transmiterea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (în fiecare
caz, cu cererea confirmării de primire din partea Părţii relevante);
În cazul transmiterii prin fax şi a copiei de confirmare prin poştă:
Pentru Cumpărător:
Pentru Vânzător: 0253/371590
Adresele de mai sus pot fi schimbate oricând de oricare dintre Părţi prin notificare scrisă către
cealaltă Parte, notificarea producând efecte începând cu data primirii.
Dispoziţii finale
Art. 30. Acest Contract şi toate obligaţiile care rezultă pentru Părţi din derularea acestuia, se supun în
totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.
Art.31. Nici o modificare sau completare a tuturor sau a oricărei părţi a acestui Contract nu va fi
valabilă decât dacă este sub formă de înscris care stipulează în mod expres că Părţile acceptă prin
înscrisul respectiv o modificare sau completare, după caz, semnat de ambele Părţi
Art. 32. Orice divergenţe de natură tehnică, operaţională sau comerciala între Părţile prezentului
Contract, care nu se pot rezolva pe cale amiabilă în termen de 10 de zile, se vor înainta spre
soluţionare, instanţelor judecătoreşti competente, de la domiciliul vânzătorului.
Art. 33. - (1) Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul contract.
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(2) Dacǎ printr-un act normativ (Lege, Ordonanţǎ a Guvernului, Ordonanţǎ de Urgenţă a
Guvernului, Hotǎrâre a Guvernului, reglementare 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.
Prezentul contract a fost încheiat la data de [... .................................. ..…] în două exemplare, câte
unul pentru fiecare Parte şi intră în vigoare la data de 23.08.2010.

VANZATOR
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.
Director General
Tiberu Trotea
Director Economic,
Maria Scurtu
Director Termocentrala
Ion Pisc
Sef Departament Management Energetic
Eugen Tunaru
Birou Juridic
Compartiment Vanzare Energie
Responsabil contract
……………………
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CUMPARATOR

Anexa nr. 1
Autoritate competenta
Parte
Cumpărător
Consumator eligibil

Parte
Responsabila
Echilibrarea PRE

Furnizor
Data Intrării în Vigoare
Zi financiara
PCCB - NC
Schimb Bloc
Producǎtor
electricǎ
Punct de Livrare
Vânzător

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul EnergieiANRE
Vanzator sau Cumparator
Consumator eligibil de energie electricǎ ce uzează de
dreptul de eligibilitate, Furnizor, Producǎtor de energie
electricǎ
Consumatorul final de energie electrica care are dreptul sa isi
aleaga producatorul (furnizorul) si sa contracteze direct cu
acesta energia necesara, avand acces la retelele de transport
si/sau de distributie
cu Titular de licenta care a fost inregistrat de Operatorul Pietei de
Echilibrare ca PRE, in conformitate cu prevederile Codului
Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica ; o PRE isi
poate asuma, de asemenea, responsabilitatea echilibrarii
pentru alti tituleri de licenta
Persoanǎ juridică, titulară a unei licenţe de furnizare, care
asigurǎ alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai
multor consumatori, în baza unui contract de furnizare
Data la care prezentul contractul intră în vigoare şi devine
obligatoriu din punct de vedere juridic pentru ambele Părţi
Orice zi in care bancile prin care opereaza partile sunt
deschise pentru operatiuni financiare
Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de
energie electrică cu negociere continuă
Schimb de energie electrica intre doua parti responsabile cu
echilibrarea
Persoanǎ juridicǎ, titularǎ de licenţǎ, având ca
specific activitatea de producere a energiei
electrice, inclusiv în cogenerare
Punctul sau puncte la care se măsoară vânzarea
şi cumpărarea de energie electrică
Producǎtor de energie electricǎ şi Furnizor

VANZATOR

CUMPARATOR

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.
Director General
Tiberu Trotea
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Anexa 2
la contractul la contractul ……/………..

CANTITĂŢILE DE ENERGIE ELECTRICĂ

Art.1. Cantitatea de energie electrică contractată, conform numărului de contracte adjudecate, în
perioada 23.08.2010 - 29.08.2010, este de ………. MWh.
Nr.ore 168
Energie orară …… MW
Cantitate ……. MWh
Art.2. Livrarea se va face la putere medie orară constanta, de ……, in bandă, pe toată perioada
de livrare.
VANZATOR
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.
Director General
Tiberu Trotea
Director Termocentrala
Ion Pisc
Sef Departament Management Energetic
Eugen Tunaru
Compartiment Vanzare Energie
Responsabil Contract
………………….
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CUMPARATOR

Anexa 3
la contractul la contractul ……/…………

PREŢUL DE CONTRACT
Art. 1. Preţul de contract pentru cantitatea de energie electrică specificată în anexa 2, art.1 este
………. lei/MWh, reprezentând preţul rezultat în urma licitaţiei pe PCCB-NC.
Art. 2. Preţul de contract include componenta tarifului zonal de transport pentru introducerea energiei în
reţea (TG).
Art. 3. Algoritmul de reactualizare a preţului de contract: în cazul modificării de către ANRE a
tarifului componentei de introducere a energiei în reţea Tg, la preţul de contract specificat la art.1,
se va adăuga diferenţa dintre (Tarif Tg nou - Tarif Tg vechi). Calculul preţului de ofertă s-a efectuat
luând în considerare contravaloarea componentei Tg (vechi) specificată în Ordinul ANRE nr.
101/23.12.2009
Art. 4. Preţul de contract nu include TVA.

VANZATOR

CUMPARATOR

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.
Director General
Tiberu Trotea

Director Economic,
Maria Scurtu
Director Termocentrala
Ion Pisc
Sef Departament Management Energetic
Eugen Tunaru
Compartiment Vanzare Energie
Responsabil Contract
………………….
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