Act Adiţional
la Convenția de Participare la Piaţa Intra-zilnică de energie electrică,
înregistrata la OPCOM cu nr. ........ / ......................

ÎNTRE
Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A., cu sediul
social în Municipiul București, Bulevardul Hristo Botev Nr. 16-18, Sector 3, cod poştal 030236,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub
J40/7542/2000, Cod Unic de Înregistrare fiscală nr. 13278352, atribut fiscal RO, Cod IBAN:
RO94 RNCB 0074 0292 1737 0081, deschis la BCR, Sucursala Sector 3, reprezentată legal prin
VICTOR IONESCU Director General şi SILVIA FEDIUC Director Economic, în calitate de
administrator al Pieţei centralizate Intrazilnice de energie electrică şi de contraparte pentru
tranzacţiile de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate pe această piaţă
şi
Societatea1 ……………………………………….., cu sediul în ……………………………………………………,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ………………..….., cu
numărul de ordine …………….………., Cod Unic de Înregistrare fiscală nr. ………….…………, atribut
fiscal ….., Cod IBAN: ……………………………………………………………..………, deschis la banca
…………………….., titular al Licenţei nr. …………./…………. eliberată de ANRE pentru activitatea de
………….…, reprezentantă prin ……………..…….….. , în calitate de …………….., Participant la Piaţa
Intra Zilnică de energie electrică, având în vedere faptul că Participantul şi-a modificat datele de
identificare, între părţi a intervenit prezentul act adiţional, în următoarele condiţii:
Art.1
Se modifică21..................................................................................... dupa cum urmează:
................................................................, toate celelalte elemente de identificare ale
societăţii rămânând neschimbate.

1
2

-

se vor completa datele existente in Convenţia semnată, respectiv datele nemodificate.
se vor scrie datele de indentificare din Convenţie care au fost modificate, respectiv:
adresa sediului social;
număr licenţă acordată de ANRE;
denumirea societate;
forma juridică;
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Art.2
Prezentul act adiţional a fost încheiat în data de _____________________
originale,

câte

unul

pentru

fiecare

parte

şi

intră

în

23

, în două exemplare

vigoare

din

data

de

34

____________________________ .

Reprezentantul legal al
Operatorului Pietei de Energie Electrica

Reprezentantul legal al societăţii

si de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A.
………………………….
Director General
VICTOR IONESCU

…………………….

__________________

Director Economic
SILVIA FEDIUC
__________________

Director D.T.-D.T.S.
Georgeta ION
__________________

Vizat juridic,
__________________

3
4

se va completa de către ultimul semnatar (OPCOM)
se va completa de către ultimul semnatar (OPCOM)
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