opcom

Anunt de Organizare Licitatie
in data de 24 mai 2011, ora 11:00
pentru contractu I FWB_L_Iun_ll
propus de S.C. FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord S.A.

In conformitate eu prevederile Ordinului ANRE nr. 42/2005, Regularnentului privind cadrul
organizat de tranzactionare a contractelor bilaterale de energie electrica si Procedurii de
functionare a Pietei Centralizate a Contractelor Bilaterale de Energie Electrica pentru energie
electrica eu negociere continua.

operatorul
pietei de
energie
electricii
din
ROMANIA

AAul __~qlL
Luna __

5.C. Operatnrul Pietei de Energie Electrica "Opcom" 5.A. organizeaza in data de 24 mai
2011, ora 11:00, sesiunea de licitatie destinata tranzactionarii ofertei FWB_L_lun_ll.

Partieipantii la Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale ee doresc sa partieipe in calitate
de vanzatnr pot consulta continutul ofertei si conditiile contractului aferent ofertei, propuse
de catre eumparator pe pagina web a 5.C. Opcom 5.A. (www.oocom.ro) in meniul
Tranzactii-Rezultate/Piete Centralizate Contracte Bilaterale/Piata Centralizata a Contractelor
Bilaterale eu Negociere Continua/Oferte si rezultate 2011.

JZ.f"_

__

Ziua __ ~~p

ad. Hnslo eoteY 16-18,
sector 3, Bucur$i 030236,
ROMANIA
Tel: +'10(21)3071.450;
Fax: +40(21)3071.400;

www.opcom.ro
Societate COrnerdaia pe
aqiuni inregistradi la
ReI;II!itnJ1 Corneqului OJ nr•

.140/7542/2000
Cod Unic de inre;;Ji5l:rilre:

13278352

In vederea inscrierii la lieitatie partieipantii trebuie sa constituie garantii in euantum de 1 %
din valoarea eontractului publieat impreuna eu oferta de eumparare, eu valabilitate
31 mai 2011 si sa fuca dovada constituirii garantiilor pana eel mai tarziu luni,
23 mai 2011, ora 16:30.

De asernenea, in vederea acordarii dreptului de intrare in lidtatie, originalul scrisorii de
garantie trebuie transmis la 5.C. OPCOM 5.A. pana eel rnai tarziu marti, 24 mai 2011, ora
10:00.
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Numar inregistrare: 196/16.05.2011
OFERTA DE CUMPARARE

Ci:itre,
Societatea Comerciala Operatorul Pieiei de Energie Electrica - OPCOM SA
Bd Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucure~ti
Societatea S.C. F.F.E.E. Electrica Furnizare Muntenia Nord SA cu sediul In
Ploiesti, str.Gh. Doja, nr.37-39, bl. 4S F1-F2, jude!U1 Prahova, cod po~tal
1001 S1, lnregistrata la Oficiul Registrului Comertului judelului Prahova, cu
numsrul J29/1911/31 072007 reprezentata prin director general Valentin Sava
si director economic Cristina Pana, in conformitate cu prevederile Procedurii
privind functionarea pj,:ltei centralizate a contractelor bilaterale de energie
electrica cu negociere continu~, solicit inregistrarea pentru tranzactionare pe
piala centralizata a contractelor bilaterale de energie e\ectriea cu negociere
continua a urm~toarei oferte de cumparare
Durata de utilizare a puterii: banda in toate zilele
24:00.

calendari~tice

intre orele 0:00

NumaruJ de contracte: 15
Puterea orara ofertata In cadrul unui contract pe parcursuJ perioadei de Iivrare: 1
MW
Numaru.l de orE! pentru care va fi livrata energia electrica In cadrul unui contract:
720 ore
Perioada de livrare a energiei:01.Q6.2011. -30,06.2011,
Cantitatea de energie electrici:i aferenla unui contract 720 MWh
Data inceperii

livr~rii:

01.06.2011

Pretul: 170 Lei/MWh (inclusiv T g, exclusiv TVA)
in cawl atribuirii unuia, mai mullor sau tutufor eontractelor propuse prin oferta
ne obligam sa 1neheiem contractele bilaterale cu respectarea lntocmai a formei
~i con\inutului contractului publicat lmpreuna cu oferta.

Data
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CONTRACT
Pentru vanzarea-cumpararea de energie electrica pe
Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale cu Negociere Continua
Nr. …. data ……..

Parti contractante:
Între …………………… producător/furnizor de energie electricǎ, cu sediul în …………..,
adresa ……………………., judetul ……………., telefon ……….., fax ................, cod fiscal
……………….., înscris în registrul comerţului la nr. ……………, Cod EIC:………………,
cont de virament nr. …………………….., deschis ………………….., titular al licenţei de
producere/furnizare energie electrica nr……………… emisa de ANRE, reprezentat legal prin
………………………., având calitatea de Vânzător, pe de o parte,

si

S.C. FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord S.A., furnizor de energie electricǎ, cu
sediul în Ploiesti, str.Gh. Doja, nr.37-39, bl. 45 F1-F2, judeţul Prahova, cod poştal 100151,
telefon 0244.405.201, fax 0244.405.204, cod fiscal RO 22189718, înscris în registrul
comerţului la nr. J29/1911/31.07.2007, Cod EIC: 30XROELECTRICA-S, cont IBAN nr.
RO05 RNCB 0205 0885 7068 0001, deschis la BCR Ploiesti, titular al licenţei ANRE nr.
797/24.08.2007, reprezentat legal prin Valentin Sava – Director General si Cristina Pana –
Director Economic, având calitatea de Cumparator, pe de alta parte, denumite in continuare,
impreuna, drept Partile.
Obiectul Contractului
Art. 1. Obiectul Contractului il constituie vanzarea de catre Vanzator şi cumpararea de catre
Cumpǎrǎtor a cantitatilor de energie electrica orare prevazute in Anexa 2, la pretul de contract
prevǎzut in Anexa 3. Pretul de contract include componenta tarifului de transport (TG) pentru
introducerea energiei în retea.
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Conditiile de desfaşurare a vanzarii/cumpararii
Art. 2. Cantitatea de energie electrica contractata prevazuta in Anexa 2 este ferma, Vanzatorul
asumandu-şi obligatia de a o livra şi vinde Cumparatorului, cu exceptia cazurilor in care
nerespectarea obligatiilor de catre Vanzator este determinata de un caz de Forta Majora; la
randul sau Cumparatorul isi asuma obligatia de a accepta cantitatea de energie electrica
contractata si de a o cumpara la pretul de contract din Anexa 3 .
Art. 3. Energia electrica tranzactionata conform prezentului Contract este masurata conform
Codului de masurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr
17/20.06.2002, cu amendamentele ulterioare si in conformitate cu dipozitiile Codului
comercial al pietei angro de energie electrica, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr.
25/2004, cu amendamentele ulterioare.
Art. 4. Niciuna din prevederile acestui Contract referitoare la obligatiile Vanzatorului si ale
Cumparatorului de a vinde si, respectiv, de a cumpara cantitatile contractate la pretul de
contract, nu exonereaza Vanzatorul si/sau Cumparatorul de obligatia de a respecta strict
reglementarile operatorului de transport şi de sistem, emise in conformitate cu prevederile in
vigoare ale Codului tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul Presedintelui
ANRE nr. 20/2004, cu amendamentele ulterioare şi ale Codului comercial al pietei angro de
energie electrica, cu amendamentele ulterioare.
Art. 5. Cantitatile de energie electrica tranzactionate de Parti conform prezentului Contract
reprezinta Schimbul Bloc sau face parte din Schimbul Bloc, notificat de fiecare dintre Parti,
conform prevederilor Codului comercial al pietei angro de energie electrica.
Art. 6. (1) In vederea producerii efectelor Contractului, fiecare Parte se inregistreaza in
prealabil la Operatorul Pietei de Echilibrare ca Parte Responsabilacu Echilibrarea sau transfera
responsabilitatea echilibrǎrii unei alte Pǎrti Responsabile cu Echilibrarea şi trebuie sa notifice,
direct sau indirect prin respectivul PRE, Operatorului Pietei de Echilibrare, Schimbul Bloc
conform cantitatiilor de energie electrica din prezentul Contract.
(2) Consecintele financiare pe care o Parte trebuie sa le suporte pentru dezechilibre
conform prevederilor Codului comercial al pietei angro de energie electricǎ, ca urmare a
transmiterii de catre cealalta Parte a notificarii fizice incorecte, vor fi suportate/plǎtite de
Partea care a notificat incorect. Daca ambele Pǎrti transmit notificǎri fizice incorecte,
consecintele financiare aferente sunt suportate de fiecare Parte, conform notificarilor facute.
Perioada de livrare
Art. 7 (1) Perioada de livrare a energiei conform prezentului Contract va incepe la data de 1
iunie 2011, ora 00:00 (Data Efectiva) şi va expira la 30 iunie 2011, ora 24:00 (Data de
Expirare).
(2) Incepand cu Data de Expirare Partile nu vor mai fi tinute de termenii şi conditiile
prezentului Contract, decat in masura necesara pentru punerea in executare a drepturilor şi
obligatiile care au luat naştere inainte de sfarşitul perioadei de valabilitate.
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Facturare si Plata
Art. 8. Vânzătorul va emite către Cumpărător in data de 30 mai 2011 o factura cu suma in lei
pentru toata cantitatea contractata.
Art. 9 Cumpărătorul va plăti integral factura emisa conform articolului 8 in data de 1 iunie
2011. Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislaţiei, în contul Vânzătorului. Se
considera data de efectuare a platii, data la care suma achitata apare pe extrasul de cont al
Cumparatorului. In cazul in care exemplarul original al facturii nu ajunge la cumparator
inainte de termenul de plata, atunci termenul de plata va fi prima zi financiara urmatoare zilei
primirii facturii de catre Cumparator.
Garantii
Art. 10. (1)Pentru a asigura buna executie a contractului, Vanzatorul se obliga sa trimita
cumparatorului o garantie bancara neconditionata si irevocabila, pentru a garanta buna livrare
a cantitatii de energie electrica furnizata, cel tarziu pana la data de 30 mai 2011, in valoare de
____RON (calculata, conform urmatoarei formule: 30 (zile) multiplicate cu media puterii in
MW, cu pretul in lei/MWh si 24 ore; valoarea astfel calculata va fi suplimentata cu cota TVA).
Scrisoarea de garantie bancara trebuie sa fie valabila pana la data de 5 iulie 2011 inclusiv.
Cumparatorul va executa valoarea scrisorii de garantie bancara in cazul in care Vanzatorul nu
isi executa in totalitate/partial/ sau nu isi executa la timp obligatia livrarii cantitatilor de
energie electrica conform prezentului contract, valoarea executata fiind determinata ca produs
intre pretul de contract si cantitatea de energie electrica nelivrata, inclusiv TVA. Executarea
scrisorii de garantie bancara se va face in primele cinci zile financiare ale lunii ce urmeaza
lunii de livrare.
(2) In cazul in care Vanzatorul nu prezinta scrisoarea de garantie bancara la termenul
precizat la articolul 10(1), Cumparatorul nu are obligatia platii energiei electrice conform
prevederilor prezentului contract pana la data constituirii acesteia. Cumparatorul are dreptul de
a calcula penalitati pentru neexecutare conform prevederilor articolului 15(2).
Drepturi si obligatii ale Partilor
Art. 11 Vanzatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa livreze Cumparatorului energia electrica contracta, cu respectarea dispozitiilor
prezentului Contract;
b) să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare pentru
exercitarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract;
c) sa plateasca compensatii pentru Ne-Executare, conform Art. 15(1).
Art. 12. Vanzatorul are urmatoarele drepturi:
a) sa factureze, Cumparatorului energia electrica livrata, conform Art.8, si
compensatii pentru Ne-Executare determinate conform Art.15 (2).
b) sa sisteze livrarea in cazul in care cumparatorul nu efectueaza plata conform
prevederilor articolului 9; reluarea livrarii energiei electrice dupa sistare se poate
realiza în baza aceluiasi Contract, dupa achitarea obligatiei de plata de catre
Cumparator; Vanzatorul are dreptul de a calcula penalitati conform art 15(1).
Art. 13. Cumparatorul are urmatoarele obligatii:
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a) să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare pentru
exercitarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract;
b) sa plateasca facturile emise pentru energia electrica contractata cat si cu privire la
orice alte plati datorate conform prezentului Contract;
c) sa plateasca compensatii pentru Ne-Executare conform Art.15 (2).
Art. 14. Cumparatorul are urmatoarele drepturi:
a) sa primeasca energia electrica contractata conform dispozitiilor prezentului Contract;
b) sa factureze Vanzatorului compensatii pentru Ne-Executare determinate conform
Art.15 (1).
Ne-Executare
Art. 15
(1) In cazul neindeplinirii obligatiilor de catre Vanzator (cu exceptia cazurilor de Forta
Majora sau din cauza unor circumstante pentru care este raspunzator Cumparatorul),
Vanzatorul va plati Cumparatorului, cu titlu de compensatii pentru Ne-Executare, suplimentar
fata de suma determinata conform prevederilor articolului 10(1) si o suma calculata ca produs
intre cantitatea de energie electrica nelivrata si 100 lei/MWh.
(2) In cazul neindeplinirii obligatiilor de catre Cumparator (cu exceptia cazurilor de
Forta Majora sau din cauza unor circumstante pentru care este raspunzator Vanzatorul),
Cumparatorul va plati Vanzatorului, cu titlu de compensatii pentru Ne-Executare, o suma
calculata ca produs intre cantitatea de energie electrica nelivrata si 100 lei/MWh.
(3) Sumele datorate conform prezentului Art.15 vor fi facturate in primele cinci zile
financiare ale lunii ce urmeaza lunii de livrare si platite in termen de 5 zile financiare de la
data inregistrarii facturii la Cumparator/Vanzator (dupa caz).
Forta Majora
Art. 16
(1) Prin Forta Majora se intelege un eveniment mai presus de controlul rezonabil al
Partii care invoca Cazul de Forta Majora („Partea Reclamanta”), si pe care nu l-ar fi putut in
mod rezonabil evita sau depasi si care pune Partea Reclamanta in imposibilitatea de a-si
indeplini obligatiile de livrare sau primire;
(2) Pentru a se evita orice indoiala, majorarea sau scaderea Pretului energiei electrice
nu constituie caz de Forta Majora.
(3) Daca o Parte este total sau partial impiedicata, ca urmare a Cazului de Forta
Majora, sa-si indeplinesca obligatiile de livrare/primire din una sau mai multe Tranzactii
Individuale si aceasta Parte se conformeaza cerintelor aici stipulate, nu se va considera ca a
avut loc vreo incalcare a angajamentului sau neindeplinire a obligatiilor de catre Partea
Reclamanta si aceasta va fi eliberata (si nu doar cu titlu de suspendare) cu privire la obligatiile
respective pentru atat timp cat Cazul de Forta Majora impiedica indeplinirea lor. Partea
Reclamanta nu va fi obligata sa plateasca despagubiri pentru cantitatile care nu au fost livrate
si primite in aceasta situatie. Cat mai curand posibil dupa descoperirea Cazului de Forta
Majora, Partea Reclamanta va instiinta cealalta Parte de aparitia Cazului de Forta Majora,
transmitand si o estimare (in masura in care aceasta este disponibila la acel moment si fara ca
aceasta sa fie finala sau sa oblige Partea respectiva), a duratei perioadei in care nu va putea sa-

4

si indeplineasca obligatiile. Partea Reclamanta va depune toate eforturile rezonabile din punct
de vedere comercial in vederea minimizarii efectelor Cazului de Forta Majora si, pe perioada
in care acest Caz de Forta Majora continua, va oferi celeilate Parti informatii actualizate in
mod rezonabil, atunci cand si daca sunt disponibile, despre durata perioadei in care nu va
putea sa-si indeplineasca obligatiile. In cazul in care un Vanzator este descarcat de obligatiile
de livrare din cauza Cazului de Forta Majora, Cumparatorul va fi descarcat in consecinta de
obligatiile de primire si plata. In cazul in care un Cumparator este descarcat de obligatiile de
primire din cauza Cazului de Forta Majora, Vanzatorul va fi descarcat in consecinta de
obligatiile de livrare.
Confidentialitate
Art. 17. (1) Partile contractante nu vor dezvalui, niciunui tert, in scris, verbal sau in format
electronic, nicio dispozitie a prezentului Contract, fara acordul prealabil scris al celeilate Parti.
Cealalta Parte nu va refuza in mod nerezonabil sa isi dea acordul (de exemplu, in cazul in care
informatiile sunt solicitate prin ordin legal al instantei sau de catre autoritatile competente).
(2) Prezenta Clauza de confidentialitate nu se va aplica informatiilor care pot fi – in
conformitate cu prevederile legale – furnizate operatorului/lor de sistem. De asemenea, aceasta
obligatie de confidentialite este supusa urmatoarele exceptii: i) furnizarea informatiilor catre
societatile mama ale partilor; ii) furnizarea informatiilor care devin informatii publice altfel
decat prin incalcarea prezentei clauze de confidentialitate; si iii) furnizarea informatiilor in
cazul in care se impune prin lege, situatie in care, Partea care furnizeaza informatiile va limita
pe cat posibil intinderea informatiilor care vor fi furnizate si va notifica, intr-un termen
rezonabil, celalata parte cu privire la furnizarea informatiilor astfel incat aceasta din urma sa
aiba posibilitatea de a contesta necesitatea furnizarii acestora.
Cesiune
Art. 18 Nicio Parte nu va avea dreptul de a-si transfera, total sau partial, drepturile si
obligatiile din prezentul Contract unui tert, fara consimtamantul scris si prealabil al celeilate
Parti contractante. Acest consimţământ nu va fi întârziat, refuzat sau reţinut în mod
nerezonabil.
Incetarea Contractului
Art. 19. Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele situatii:
a) cu acordul Partilor;
b) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat Contractul, conform Art. 7 (1);
c) in cazul dizolvarii, falimentului, retragerea licentei oricarei Parti, Partile sunt
obligate sa respecte dispozitiile prezentului Contract, inclusiv obligatia de plata a
penalitatilor pentru Ne-Executare conform Art. 15.
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Notificari
Art. 20. (1) Notificarile, cantitatile contractate din Anexa 2, sau orice alte documente trimise
de o Parte catre cealalta, referitor la prezentul Contract vor fi transmise in scris, pe fax sau/si
email la numerele si adresele mentionate mai jos. Oricare dintre Parti isi poate schimba datele
de contact printr-o notificare prealabila transmisa celeilalte Parti. Notificarile scrise referitoare
la schimbarea datelor de contact vor fi considerate efectuate doar in cazul in care Partea care le
primeste confirma primirea acestora. Fiecare Parte este responsabile si va suporta consecintele
care vor rezulta ca urmare a neindeplinirii obligatiei de a notifica modificarile datelor de
contact, conform prezentului articol sau care vor rezulta ca urmare a faptului ca adresele lor de
email sau fax-ul nu functioneaza in mod corespunzator.
(2) Persoanele responsabile din partea Vanzatorului cu privire la primirea notificarilor
in baza prezentului Contract sunt urmatoarele:
- .............................................................
(3) Persoanele responsabile din partea Cumparatorului cu privire la primirea
notificarilor in baza prezentului Contract sunt urmatoarele:
- Cristina Nita, tel: 0244.405.220; e-mail: cristina.nita@mnf.electrica.ro ; fax:
0244-405.204;
- Adina Ivan, tel: 0244.405.221; e-mail: adina.ivan@mnf.electrica.ro;
0244.405.204.

fax:

Dispozitii Finale
Art.21. In situatia in care una din parti se reorganizeaza (prin fuziune sau divizare), partea
care se reorganizeaza va notifica cealalta parte intr-un termen de 5 zile, iar contractul se va
derula in aceleasi conditii cu noua entitate juridica rezultata in urma reorganizarii.
Art. 22. Ambele Parti contractante vor incerca sa solutioneze in mod amiabil orice disputa sau
conflict rezultat din sau in legatura cu prezenta Tranzactie sau cu orice alta tranzactie incheiata
intre Parti. Partile convin in mod clar ca orice disputa sau diferend nesolutionat pe cale
amiabila sa fie, in mod final, solutionat in instantele judecatoresti competente.
Art. 23. Prezentul Contract este guvernat si interpretat conform legii romane.
Art. 24. Anexele de la 1 la 3, inclusiv, fac parte integranta din Contract.
Art. 25. Orice modificare la prezentul contract se va face, in scris, prin act aditional. Partile au
dreptul sa solicite aceasta, ori de cate ori o prevedere legislativa noua va modifica
circumstantele existente la data semnarii contractului.
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Art. 26. Prezentul Contract evidentieaza tranzactia incheiata intre Parti si va ramane in
vigoare pe intreaga perioada de livrarea si pana cand toate obligatiile contractuale ale Partilor
vor fi executate in totalitate.
Prezentul Contract a fost incheiat astazi, ............., in doua exemplare originale, cate unul
pentru fiecare Parte.
SEMNATARI:
Din partea Vânzǎtorului,

Din partea Cumpǎrǎtorului,
S.C. FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord S.A.
Valentin SAVA,
Director General
Cristina PANA,
Director Economic
Mihai BEU,
Director Comercial
Cristina NITA,
Sef Serviciu Achizitie Energie Electrica
Marian RISTACHE,
Consilier Juridic
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Anexa 1
Luna de livrare
Furnizor

Data intrarii in vigoare

Parte/Parti
Partea
responsabila
echilibrarea/PRE

O lună calendaristică din cadrul unui an
calendaristic
Persoana juridica detinatoare a unei licente de
furnizare ce ofera electricitate pentru unul sau
mai multi consumatori in baza unui contract de
furnizare.
Data la care prezentul contract devine efectiv si
obligatoriu din punct de vedere juridic pentru
ambele parti
Furnizor sau Cumparator
cu Titular de licenţă care a fost înregistrat de
operatorul de transport şi de sistem ca parte
responsabilă cu echilibrarea, în conformitate cu
prevederile Codului comercial al pieţei angro de
energie

electricǎ;

o

parte

responsabilă

cu

echilibrarea îşi poate asuma, de asemenea,
responsabilitatea echilibrării pentru alţi titulari de
licenţă
Codul Comercial al Pietei Seturi de reguli in conformitate cu care sunt
determinate cantitatile de energie electrica
angro de energie electrica
comercializate efectiv intr-un interval de
decontare, valoare lor si metodele de plata.
Schimb de energie electrică între două părţi
Schimb bloc
responsabile cu echilibrarea
Producator sau furnizor de energie
Vanzator
Orice zi în care banca prin care operează părţile
Zi financiara
este deschisă pentru operaţiuni financiare

Din partea Vânzǎtorului,

Din partea Cumpǎrǎtorului,
S.C. FFEE Electrica Furnizare

………………………

Muntenia Nord S.A.
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ANEXA 2 la Contractul de vanzare-cumparare nr......./..................

CANTITATILE DE ENERGIE ELECTRICA
Art. 1. Cantitatea de energie electrica contractata, conform numarului de contracte adjudecate,
in perioada 01.06.2011 – 30.06.2011, este de ............. MW.
Nr ore: 720
Energie orara:..... MWh
Cantitate totala: ......MWh.
Art. 2. Livrarea sa va face la putere medie orara constanta, de ..... MW, in banda, pe toata
perioada de livrare.

Din partea Vânzǎtorului,

Din partea Cumpǎrǎtorului,
S.C. FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord S.A.
Valentin SAVA,
Director General
Cristina PANA,
Director Economic
Mihai BEU,
Director Comercial
Cristina NITA,
Sef Serviciu Achizitie Energie Electrica
Marian RISTACHE,
Consilier Juridic
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ANEXA 3

PREŢUL DE CONTRACT

Art.1. Preţul de Contract este ……………lei /MWh, reprezentând preţul rezultat în urma
licitaţiei pe PCCB-NC si se aplicǎ pentru toate cantitatea din Anexa 2 la prezentul contract.
Art. 2. Preţul de contract include componenta de introducere a 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. 45/23.12.2010.
Art. 4. Preţul de contract nu include TVA.

Din partea Vânzǎtorului,

Din partea Cumpǎrǎtorului,
S.C. FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord S.A.
Valentin SAVA,
Director General
Cristina PANA,
Director Economic
Mihai BEU,
Director Comercial
Cristina NITA,
Sef Serviciu Achizitie Energie Electrica
Marian RISTACHE,
Consilier Juridic
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