CONTRACT – CADRU
de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe
Piața de energie electrică pentru clienții finali mari
nr.______________ din anul_____, luna _____, ziua___.
1. Părţile contractante
Între Societatea Comercială ............ (“denumirea abreviată ”), cu sediul în ........................., cod
poștal ............, tel. .............., fax ............., cod unic de înregistrare .........................., cu
atributul fiscal RO, înmatriculată în Registrului Comerțului la nr................. , cont de virament
nr......................, deschis la ........................ titulară a licenței ANRE de furnizare nr. ................,
cod EIC.....................................................reprezentată legal prin ............................................,
având calitatea de Vânzător/Furnizor, pe de o parte,
și
Societatea Comercială ALRO S.A. (“denumirea abreviată”), cu sediul în Slatina, str. Piteşti, nr. 116,
judeţ/sector Olt, cod poştal 230048, telefon 0249 431 901, fax 0249 437 500, cod unic de
înregistrare 1515374, cu atributul fiscal RO, înmatriculată în Registrului Comerțului la nr.
J28/8/1991, cont de virament nr. RO30 RZBR 0000 0600 0356 9744, deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Slatina , titulară a licenței ANRE de furnizare nr. 935 din 21.06.2010, modificata prin
Decizia A.N.R.E. nr. 1501 din 21.09.2016, cod EIC 30XROSCALROSA--P, reprezentată, in baza
actului constitutiv al societatii, prin Gheorghe DOBRA (Director General) şi Genoveva
NĂSTASE (Director Financiar), având calitatea de Cumpărător/Client final mare, pe de altă parte,
(denumite împreună “Părțile” și fiecare o “Parte”)
s-a încheiat prezentul contract la data de ____________________ („Data efectivă”), in
conformitate cu rezultatul licitației (cod oferta inițiatoare pe PMC) ....................... din data de
.........................
2. Definiții și reguli de interpretare
(1) Definiții: Termenii utilizați în Contract sunt definiți în Anexa 1.
(2) Contradicții: În cazul în care apar contradicții între prevederile Anexelor și celelalte prevederi
ale Contractului, prevederile Anexelor vor prevala.
(3) Interpretare: Titlurile capitolelor și ale paragrafelor sunt utilizate exclusiv pentru
sistematizarea formală a textului și nu pot afecta interpretarea prevederilor Contractului.
(4) Referințele la Oră: Orice referințe cu privire la oră se referă la ora României sau, dacă e cazul,
la ora specificată în Anexe.
3. Obiectul contractului
(1) Obiectul Contractului îl constituie vânzarea-cumpărarea cantității de energie electrică
menționată în Anexa 2, incluzând termenii și condițiile privind vânzarea - cumpărarea, facturarea,
plata şi alte servicii, precum şi condiţiile de consum al energiei electrice la locurile de consum
prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Contract.
(2) Energia electrică ce face obiectul prezentului contract trebuie să fie confirmată de Părți în
conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul
președintelui ANRE nr. 17/2002 și, dupa caz, Codului comercial al pieței angro de energie electrică
în vigoare, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 25/2004 cu modificarile ulterioare.
(3) Prețul de Contract: Prețul de Contract este prețul rezultat în urma licitației și cuprinde Prețul
Energiei Electrice (PEE) și Tariful pentru introducerea energiei electrice în rețea (TG) aprobat de
ANRE, acestea fiind evidențiate separat în Anexa 2 la prezentul Contract.
În cazul în care ANRE modifică valoarea TG ulterior semnării Contractului, Prețul de Contract se
modifică prin aplicarea noului TG.
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PEE este determinat și/sau determinabil în conformitate cu prevederile
Contract.

Anexei 2 la prezentul

(4) Instalaţiile electrice aparţinând părţilor se delimitează potrivit Anexelor nr.3 şi 4 la prezentul
contract.
(4) Anexa nr. 4 la prezentul Contract include copii ale Avizelor Tehnice de Racordare emise de
Operatorul de rețea la care sunt racordate locurile de consum.
(5) În vederea producerii efectelor contractului fiecare Parte se obligă ca pe toată perioada de
derulare a contractului să își asume îndeplinirea obligațiilor în relație cu Operatorul Pieței de
Echilibrare și în acest scop:
a) Vânzătorul, în calitate de furnizor a fost înregistrat la Operatorul Pieței de Echilibrare ca Parte
Responsabilă cu Echilibrarea sau, după caz, a transferat responsabilitatea echilibrării unei alte
Părți Responsabile cu Echilibrarea și în cazul în care este Furnizor unic va oferi Cumpărătorului, la
solicitarea acestuia, serviciile aferente îndeplinirii obligațiilor, rezultate în baza contractului, în
relație cu Operatorul Pieței de Echilibrare;
b) În situația în care Cumpărătorul are mai multe surse de furnizare a energiei electrice iar
Vânzătorul din cadrul prezentului contract nu este furnizor unic, Cumpărătorul va contracta
serviciile aferente pentru îndeplinirea obligațiilor, rezultate în baza contractului, în relație cu
Operatorul Pieței de Echilibrare.
4. Durata contractului
(1) Acest Contract intră în vigoare de la Data Efectiva și își va produce efectele până la Data
Încetării stipulată în condițiile Anexei 2.
(2) Contractul poate înceta și înainte de termen în conformitate cu prevederile capitolului 15 al
Contractului (”Încetarea contractului și dreptul de a rezilia”) sau în baza dreptului clientului final
de denunțare unilaterală a contractului prevăzut Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.
123/10.07.2012.
(3) Furnizare a energiei electrice în baza prezentului Contract se realizează în Perioada de Livrare
stipulată în condițiile Anexei 2 și Anexelor 2.1 – 2.n, în conformitate cu condiţiile stabilite prin
Avizele Tehnice de Racordare prevăzute în Anexa nr.4 la prezentul contract.
5. Livrare, Măsurare, Transport și Riscuri
(1) Frecvența/ Tensiune: Energia electrică va fi livrată în rețeaua de transport/distribuție
(RET/RED), după caz.
(2) Graficul de Livrare: Energia electrică va fi livrata în funcție de Graficul de Livrare specificat în
Anexa 2 și Anexele 2.1 – 2.n, întocmite pentru fiecare interval orar.
(3) Cantitatea de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către Cumpărător de la
Vânzător în baza prezentului contract, pentru fiecare interval orar este în conformitate cu valorile
precizate în Anexa 2 și Anexele 2.1 – 2.n, întocmite pentru fiecare interval orar și se stabilește în
baza procedurii descrise în Anexa 6 (Procedura de transmitere a prognozei de energie electrică).
(4) Transferul Dreptului de Proprietate: Livrarea se va efectua prin furnizarea Cantității
Contractate la Puterea Contractată la Punctul de Livrare. Livrarea și primirea Cantității
Contractate, și transferul dreptului de proprietate (liber de sarcini sau pretenții adverse) de la
Vânzător la Cumpărător vor avea loc la Punctul de Livrare.
(5) Măsurarea Livrărilor și a Primirilor de Electricitate: Fiecare Parte este responsabilă să se
asigure că livrările și primirile de energie electrică sunt măsurate sau verificate în conformitate cu
prevederile Codului de măsurare a energiei electrice și ale Codului Comercial al pieței angro de
energie electrică.
Energia electrica furnizată de către Vânzător și consumată de către Cumpărător se determină pe
baza măsurătorilor realizate de către operatorul de transport/distribuție (RET/RED), după caz, la
ale cărei rețele sunt racordate locurile de consum ale Cumpărătorului și este transmisă de acesta
Cumpărătorului și Furnizorului, conform reglementărilor în vigoare.
(6) Documentarea Livrărilor și Primirilor:
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La solicitarea rezonabilă a Părții care acuză inconsecvențe între livrările și primirile de energie
electrică propriu-zise, și numai în scopul determinării cauzelor eventualelor inconsecvențe cealaltă
Parte va furniza documentația relevantă de care dispune necesară clarificării inconsecvențelor
invocate. De asemenea ambele Părți vor solicita Operatorului de Rețea, orice documentație
suplimentară în vederea ajungerii la un acord în ceea ce privește existența unor eventuale
inconsecvențe.
(7) a) Energia electrică se măsoară în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei
electrice pe baza indicaţiilor contoarelor pentru decontare, ale căror caracteristici tehnice sunt
precizate în Anexa nr. 3 la prezentul Contract.
b) În ultima zi calendaristică a fiecărei luni contractuale, se face citirea indicaţiilor contoarelor de
către reprezentanții Cumpărătorului și operatorului de măsurare, conform reglementărilor
aplicabile, cu înscrierea datelor într-un document (proces-verbal), semnat de ambele Părţi.
c) Procesul-verbal de citire a indecșilor contoarelor de decontare reprezintă documentul primar
utilizat de Furnizorul unic, sau de Furnizorul PRE în determinarea cantităţilor de energie electrică
consumate/ furnizate de Cumpărător/Vânzător în vederea facturării.
d) Furnizorul PRE, va determina cantitatea de energie rămasă de facturat prin diferenţa dintre
energia consumată pe fiecare IBD, conform Procesului Verbal de consum şi energia livrata de
ceilalţi furnizori pe IBD-urile lunii de consum;
e)Furnizorii care nu sunt PRE, emit şi transmit spre semnare la Consumator, Anexele 2.1.a-2.n.a,
cu cantităţile realizate la sfârşitul lunii de livrare, anexe care constituie temeiul facturării.
(8) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către Operatorul de
transport și sistem în baza Codului tehnic al reţelei electrice de transport. Obligaţiile ce revin
fiecărei Părţi, în baza prezentului Contract, nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării Codului
tehnic al reţelei electrice de transport.
(9) Regimul de limitare sau de restricţie se aplica în conformitate cu Codul reţelei electrice de
transport şi Codul reţelei electrice de distribuţie.
(10) Părţile se obligă să respecte prevederile “Regulamentului de furnizare a energiei electrice la
consumatori”, aprobat prin HG nr. 1007/2004.
(11) Rambursarea costurilor externe: În cazul în care, ca urmare a unei cereri făcute de cealaltă
Parte sau pentru a soluționa o dispută începută de cealaltă Parte, o Parte suportă costuri
suplimentare justificate pentru a confirma că cealaltă Parte nu și-a îndeplinit cum se cuvine
obligațiile prevăzute în Contract, aceste cheltuieli vor fi rambursate la cerere de către Partea care
nu și-a îndeplinit obligațiile.
(12) Riscurile Vânzătorului și ale Cumpărătorului:
a) Vânzătorul suportă toate riscurile și costurile privind sau asociate cu livrarea Cantității
Contractate până la Punctul de Livrare.
b) Cumpărătorul suportă toate riscurile și costurile privind sau asociate cu primirea Cantității
Contractate de la Punctul de Livrare.
6. Facturare și condiții de plată
(1) Factura: dacă nu se prevede altfel în Anexa 2 la prezentul Contract, Vânzătorul va transmite
Cumpărătorului în primele 5 zile lucrătoare ale lunii calendaristice care urmează lunii de livrare o
factură, cu data de emitere ultima zi a lunii de livrare, care detaliază totalul cantităților de energie
electrică pe care le-a livrat în luna calendaristică anterioară. Pe lângă această factură, Părțile își
pot prezenta toate sumele datorate la acel moment în temeiul Contractului incluzând, fără limite,
toate sumele datorate pentru achiziționarea și vânzarea de energie electrică, taxe, cheltuieli,
rambursări, daune, dobândă și alte plăți datorate de către Părți.
(2) Contravaloarea energiei electrice ce urmează să fie plătită de Cumpărător către Vânzător se
calculează ca suma produselor dintre cantitatea de energie electrică livrată/consumată în perioada
de facturare și Prețul de Contract prevăzute în Anexa 2.
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(3) Contravaloarea diferențelor (dezechilibrelor) dintre consumul de energie electrică prognozat și
cel realizat se calculează în conformitate cu precizările Anexei 7 la prezentul contract;
(4) Factura emisă de către Vânzător către Cumpărător va cuprinde contravaloarea tuturor taxelor
(acciză, certificate verzi, contribuție pentru cogenerare etc.) calculate conform legislației în
vigoare la data întocmirii facturii.
(5) Plata și Data Scadenței:
a) Cumpărătorul va achita suma facturată până la Data Scadenței, respectiv în 20 de
zile calendaristice de la data primirii prin fax a facturii, prin transfer bancar în
fonduri imediat disponibile sau prin alte modalități agreate de Părți, în contul
bancar indicat de Vânzător, și va suporta toate comisioanele bancare aferente
sumei plătite.
b) Factura se consideră achitată de către Cumpărător la data evidențierii sumei
încasate în extrasul de cont aferent contului bancar al Vânzătorului.
(6) Dobânda penalizatoare: Neachitarea facturii de către Cumpărător conform termenelor-limită
de plată prevăzute a fi aplicate conform capitolului 6 (”Facturare și condiții de plată”) atrage plata
de dobânzi penalizatoare de 0,04 % calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
imediat următoare Datei Scadenței, și până la data achitării integrale a sumei datorate, inclusiv.
(7) Contestarea facturilor: În cazul în care o suma facturată de către Vânzător este contestată
integral sau în parte de Cumpărător, acesta va înainta o nota explicativă Vânzătorului, cuprinzând
obiecțiile sale, în termen de cinci (5) Zile lucrătoare de la data primirii facturii prin fax sau posta
electronică, și va plăti suma rămasă necontestata nu mai târziu de Data Scadenţei, conform 5
(3)a).
(8) Obiecțiile Cumpărătorului privind valorile facturate prezentate în nota explicativă se vor
concilia între Părți în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data primirii acestora. Pentru sumele
contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de
Cumpărător, acesta va plăti, pe lângă suma datorată, o penalitate calculată conform prevederilor
6(5). În cazul în care în urma contestației s-a stabilit reducerea valorilor facturate, Cumpărătorului
i se restituie eventualele sume și penalități aferente calculate potrivit 6(5) deja plătite,
corespunzătoare reducerii respective.
7. TVA și taxe
(1) Prețul de Contract nu include TVA.
(2) Orice alte taxe și tarife suplimentare ce ii revin Cumpărătorului, pentru perioada facturată,
datorate conform dispozițiilor legale în vigoare vor fi suportate de către acesta.
8. Preturi variabile și procedura aplicabilă în cazul dispariției elementului variabil
(1) Calcularea Prețului Variabil: În cazul în care Prețul Contractat are la baza un indice, un curs de
schimb sau orice alt preț de referință variabil (un astfel de preț fiind un „Preț Variabil”), Prețul
Contractat va fi determinat în conformitate cu Metoda de Calcul specificată în Anexa 2. Vânzătorul
va calcula și transmite în mod prompt o înștiințare în privința Prețului astfel calculat precum și a
sumei care trebuie plătită la Data Scadenței în conformitate cu termenele prevăzute a fi aplicate
conform capitolului 6 (Facturare și condiții de plată).
În cel mult două zile lucrătoare de la data primirii înștiințării, Cumpărătorul va transmite
Vânzătorului un răspuns prin care fie va confirma calculul fie va formula obiecții cu privire la calcul.
(2) Lipsa elementului variabil: În cazul în care unul dintre elementele variabile menționate la 12.1
nu mai poate fi determinat pentru o anumită perioadă, calculul Prețului de Contract se va efectua
astfel:
i) Se va folosi elementul înlocuitor precizat în Anexa 2;
ii) În cazul în care în Anexa 2 nu se precizează nici un element înlocuitor, acesta va putea fi
agreat de către Părți la momentul dispariției elementului variabil;
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iii) În cazul în care nu exista un element înlocuitor prevăzut în Anexa 2 și Părțile nu agreează
un asemenea element se va folosi elementul variabil echivalent anunțat de către autoritatea
relevantă.
9. Garanții de Bună Execuție
(1) Fiecare Parte ( în calitate de ordonator) va prezenta celeilalte Părți (în calitate de beneficiar) o
Garanție de Bună Execuție constituită printr-un Document de Garanție, respectiv o scrisoare de
garanție bancară emisă de o bancă din România agreată de către beneficiar, valabilă pe perioada
pe care Contractul își produce efectele. Valoarea garantată prin scrisoarea de garanție este egală
cu contravaloarea energiei electrice contractate calculată pentru o durată stabilită în Anexa 2.
(2)Toate comisioanele și spezele bancare referitoare la scrisoarea de garanție bancară sunt
suportate de ordonator.
(3) Termenul de prezentare pentru Documentul de Garanție, emis în conformitate cu prevederile
alin. (1), la sediul beneficiarului este de cel puţin 2 zile lucrătoare, înainte de începerea livrărilor
de energie electrică şi reprezintă condiţie de intrare în vigoare a Contractului.
(4) Nedepunerea Garanției de Bună Execuție înseamnă neintrarea efectivă în vigoare a
Contractului și conduce la obligarea Părții ce nu a constituit garanția să plătească celeilalte Părți o
despăgubire egală cu contravaloarea energiei electrice pentru un număr de zile de livrare stabilit
în Anexa 2.
(5) Despăgubirile menționate la punctul 4 vor fi facturate iar factura emisă va fi transmisă prin
fax și prin poștă cel târziu la zece (10) zile calendaristice de la finalizarea termenului de depunere
a scrisorii de garanție bancară.
(6) Beneficiarul are dreptul să execute Garanția de Bună Execuție, în cazul nerespectării de către
ordonator a condiţiilor contractuale, după 7 zile calendaristice de la trecerea termenului de plată
a facturilor sau apariția condițiilor de
nelivrare/nepreluare, după înştiinţarea prealabilă a
ordonatorului.
10. Obligaţiile și drepturi
(1) Livrare și Primire: În conformitate cu termenii Contractului, Vânzătorul va Planifica, va vinde și
va livra, sau va asigura livrarea, și Cumpărătorul va Planifica, va cumpăra și va accepta, sau va
asigura acceptarea Cantității Contractate la Punctul de Livrare; și Cumpărătorul va plăti
Vânzătorului contravaloarea energiei electrice la Prețul de Contract.
(2) Definiția Planificării: „Planificarea” înseamnă, după caz, acele măsuri pe care o Parte trebuie să
le ia în vederea îndeplinirii obligațiilor de livrare sau respectiv primire, măsuri ce pot include
notificarea, programarea, înștiințarea, solicitarea și confirmarea Cantității Contractate, Puterii
Contractate, Graficului de Livrare, Perioadei de Livrare sau a altor termeni ai Contractului, către
cealaltă Parte, sau către agenții acesteia sau reprezentanții săi autorizați, sau către Operatorul de
Rețea în conformitate cu reglementările Operatorului de Rețea precum și în conformitate cu orice
alte practici și proceduri aplicabile în sectorul energetic.
(3) Vânzătorul are următoarele obligaţii:
a) Să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia privind
alimentarea consumatorilor;
b) Să asigure Cumpărătorului puterea şi energia electrică în termenii prezentului Contract şi
în conformitate cu Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei
electrice;
c) Să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică în limitele nivelurilor de
siguranţă specificate în Avizele Tehnice de Racordare, prevăzute în Anexa 4 la prezentul
Contract;
d) Să asigure în punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecvența și tensiunea
la valorile nominale, cu abaterile prevăzute de reglementările în vigoare, conform
Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat
prin Ordinul președintelui ANRE nr. 28/2007;
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e) Să asigure verificarea funcţionarii grupurilor de măsurare a energiei electrice (contoare),
conform reglementărilor legale în vigoare;
f) Să anunţe în scris Cumpărătorul, cu minimum 3 zile lucrătoare înainte, despre întreruperile
programate în furnizarea energiei electrice; programarea întreruperii se va face cu
consultarea Cumpărătorului, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea lunii în care va avea
loc întreruperea, ținându-se cont pe cât posibil de programul de funcționare al
Cumpărătorului;
g) Să factureze Cumpărătorului energia electrică activă furnizată/consumată conform
prevederilor din prezentul Contract;
h) Să factureze Cumpărătorului energia electrică reactivă, în baza Procesului-verbal de citire a
indecșilor contoarelor de decontare;
i)

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 pentru serviciul de furnizare a energiei electrice şi condiţiilor asociate
licenţei pentru furnizarea energiei electrice;

j) La cererea Cumpărătorului, în cazul unor defecţiuni în instalaţia de utilizare a
Cumpărătorului, să ia măsuri de întrerupere a furnizării energiei electrice şi de separare
vizibilă a instalaţiei de utilizare a Cumpărătorului de instalaţia de alimentare;
k) Să despăgubească Cumpărătorul, în conformitate cu prevederile prezentului Contract şi ale
reglementărilor legale în vigoare, pentru daunele provocate Cumpărătorului prin furnizarea
energiei electrice la un nivel de calitate în afara limitelor prevăzute de normele tehnice
aplicabile sau de prezentul Contract şi/sau de întreruperi în alimentare ce depăşesc
perioada prevăzută în reglementările tehnice în vigoare, în contractul de distribuţie a
energiei electrice sau în convenţia de exploatare, precum şi de orice alte întreruperi care
nu sunt permise conform prezentului Contract, dovedite cu ajutorul unor înregistrări; în
cazurile în care întreruperile în furnizare au fost cauzate de către operatorul de distribuție
sau de operatorul de transport şi de sistem, atunci despăgubirile ce vor fi acordate de
către Vânzător Cumpărătorului vor fi egale cu daunele ce trebuie plătite de către
Operatorul de distribuţie sau de către Operatorul de transport şi de sistem conform
prevederilor din contractele reglementate de transport şi de distribuţie; în situaţia în care
se dovedeşte a fi vina directă a Vânzătorului pentru întreruperile în furnizare prezentate
mai sus, despăgubirile vor acoperi valoarea prejudiciilor directe cauzate Cumpărătorului;
l)

Să încheie contractele de transport şi distribuţie a energiei electrice aferente energiei
electrice furnizate Cumpărătorului, cu excepția situațiilor in care Cumpărătorul are mai
multe surse de furnizare a energiei electrice in care caz Cumpărătorul va contracta direct
serviciile de transport si distribuție;

m) Să transmită Cumpărătorului informaţii privind istoricul de consum şi date privitoare la
furnizarea energiei electrice în baza prezentului Contract şi reglementările în vigoare.
n) Să evalueze şi să comunice Cumpărătorului reducerea în costurile de alimentare cu energia
electrica, precum şi oportunitățile periodice de reducere a costurilor respective;
o) Să ia toate măsurile pentru remedierea de către operatorul de rețea a incidentelor şi
deranjamentelor care afectează alimentarea cu energie electrică;
p) Să respecte prevederile din Avizul tehnic de racordare, ale Standardului de performanţă
pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, precum şi orice reglementare emise de
către autoritățile competente privind calitatea energiei electrice furnizate;
q) Prevederile de la lit.c), d), e), f), h), i), j), k), l), m), n), o) si p) se aplică Vânzătorului în
cazul în care asigură serviciile de distribuţie și transport.
(4) Vânzătorul are următoarele drepturi:
a) Să încaseze integral și în termenul scadent facturile emise în conformitate cu prevederile
prezentului Contract;
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b) Să întrerupă furnizarea energiei electrice în conformitate cu prevederile prezentului
contract;
c) Să iniţieze modificarea şi completarea contractului de vânzare cumpărare a energiei
electrice sau a anexelor la acesta, prin acte adiţionale, ori de cate ori se modifica
circumstanțele existente la încheierea contractului, așa cum o astfel de modificare a fost
definita la capitolul 19 (”Modificarea circumstanțelor”);
d) Să solicite Cumpărătorului plata daunelor provocate ca urmare a neacceptării energiei
electrice de către acesta, în condiţiile capitolului 13 (”Neîndeplinirea obligațiilor de livrare și
primire”);
e) Să rezilieze prezentul Contract în condițiile prevăzute în capitolul 15 (”Încetarea
contractului și dreptul de a rezilia”).
(5) Cumpărătorul are următoarele obligaţii:
a) Să achite integral şi la termen facturile emise de Vânzător, eventualele corecţii sau
regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare;
b) Să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare în vederea eliminării efectelor
negative asupra calităţii energiei electrice;
c) Să comunice în scris Vânzătorului orice modificare a elementelor care au stat la baza
întocmirii Contractului în maxim 5 zile calendaristice de la data producerii acestei modificări;
d) Să contracteze direct serviciile de transport si distribuție în situațiile în care are mai multe
surse de furnizare a energiei electrice;
e) Să respecte dispoziţiile operatorului de transport şi de sistem emise conform
reglementărilor în vigoare;
f) Să transmită Vânzătorului prognoze orare actualizate lunare și zilnice, după caz, în
conformitate cu prevederile legale și cu prevederile Anexei nr. 6 la prezentul Contract.
g) Să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite conform clauzelor
corespunzătoare din contractele conexe prezentului Contract, de distribuţie şi de transport
a energiei electrice;
h) Să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze
funcţionarea acestora, în situaţia în care acestea aparţin sau se află în incinta sa;
Cumpărătorul va permite accesul reprezentanţilor operatorului de măsurare la grupurile de
măsurare (acolo unde este cazul); accesul va avea loc întotdeauna in prezenta delegatului
Cumpărătorului;
i)

Să achite contravaloarea energiei electrice reactive pentru fiecare loc de consum, în
conformitate cu prevederile reglementarilor emise de către ANRE și în cuantumul şi în
conformitate cu facturile emise de operatorul de distribuţie la reţelele căruia locul de
consum este racordat;

j) Să ia toate măsurile rezonabile de evitare a supracompensării energiei reactive;
k) Să acorde despăgubiri pentru daunele produse din culpa sa în instalaţiile Operatorului de
transport şi sistem şi/ sau Operatorului de distribuţie, dovedite de Vânzător;
l)

Să respecte normele tehnice în vigoare, precum şi cerinţele tehnice din contractele conexe
prezentului Contract, pentru serviciile de transport şi de distribuţie,

m) Să notifice Vânzătorul asupra modificării cantităţilor de energie electrică contractate
conform Anexei nr. 2 la prezentul Contract.
n) Să asigure prin soluţii proprii, tehnologice şi/ sau energetice, evitarea unor efecte
deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică în cazul în care există
echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate duce
la incendii, accidente umane, explozii, deteriorări de utilaje etc.;
o) Să permită Vânzătorului, la solicitarea acestuia, întreruperea planificată a alimentării cu
energie electrică pentru întreţinere, revizii şi reparaţii ale instalaţiilor operatorului de
transport/distribuţie, cu respectarea de către Vânzător a prevederilor 10 (3) f) din Contract;
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p) Să-şi asume responsabilitatea faţă de subconsumatorii săi pentru prejudiciile ce decurg din
restricţionarea sau din întreruperea furnizării energiei electrice către subconsumatori ca
urmare a nerespectării în calitate de Cumpărător a prevederilor prezentului contract.
(6) Cumpărătorul are următoarele drepturi:
a) Să consume energie electrică contractată în conformitate cu prevederile prezentului
contract;
b) Să solicite Vânzătorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor la
acesta sau să iniţieze acte adiţionale la contract, ori de cate ori se modifica circumstanțele
existente la încheierea contractului, așa cum o astfel de modificare a fost definita la
capitolul 19 (”Modificarea circumstanțelor”);
c) Să beneficieze contra cost de serviciile Vânzătorului, în calitate de furnizor unic, în
condiţiile negocierii unor contracte pentru prestări de servicii energetice, conform
prevederilor legale;
d) Să solicite Vânzătorului măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor
survenite la instalaţiile de distribuţie/transport, din amonte de punctul de delimitare fata
de instalațiile sale, în cazul în care Vânzătorul asigură serviciile de transport şi distribuţie.
e) Să solicite Vânzătorului plata daunelor provocate ca urmare a întreruperilor cauzate de
acesta, în condiţiile capitolului 13 (”Neîndeplinirea obligațiilor de livrare și primire”);
f) Să rezilieze prezentul Contract în condițiile prevăzute în capitolul 15 (”Încetarea
contractului și dreptul de a rezilia”).
(7) 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.
(8) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să își asigure una celeilalte accesul, conform legii, cu
restricţii de confidenţialitate conform prevederilor capitolului 18, la toate informaţiile,
documentaţiile sau datele necesare pentru buna derulare a acestui contract.
(9) Părţile garantează una celeilalte că prezentul Contract reprezintă o obligaţie fermă, legală,
validă, opozabilă în justiţie în termenii acestui Contract.
11. Cesiune
(1) Interdicție: Nicio Parte nu va avea dreptul de a-și transfera drepturile și obligațiile din Contract
unui terț fără consimțământul scris al celeilalte Părți. Acest consimțământ nu va fi întârziat,
refuzat sau reținut în mod nerezonabil.
12. Răspunderea contractuală
(1) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, sau pentru executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, partea în culpă se supune şi răspunde conform
prevederilor legii și prevederilor prezentului Contract, datorând daune interese.
13. Neîndeplinirea obligațiilor de livrare și primire
(1) Neîndeplinirea Obligațiilor de Livrare:
În cazul în care Cumpărătorul este titular al unei licențe de furnizare și Vânzătorul nu reușește să
livreze Cantitatea Contractată în totalitate sau parțial în concordanță cu clauzele Contractului și
aceasta neîndeplinire nu este determinată de un Caz de Forță Majoră sau de neexecutarea
obligațiilor de către Cumpărător, Vânzătorul va plăti Cumpărătorului, pentru a acoperi prejudiciul
astfel creat, o sumă pentru cantitatea de energie electrică nelivrată calculată ca reprezentând
produsul dintre:
i.

Diferenţa (dacǎ este pozitivǎ) dintre preţul la care Cumpǎrǎtorul a cumpǎrat cantitatea de
energie electricǎ nelivratǎ pe fiecare IBD, din Piaţa de Echilibrare, respectiv PZU/P.I. dacǎ
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ii.

Vânzǎtorul a anunţat imposibilitatea livrǎrii cu 48 de ore înainte de termenul de livrare si
pretul de contract; și
Cantitatea de energie electrică nelivrată,

Această sumă se va majora prin adăugarea costurilor aferente livrării energiei electrice la Punctul
de Livrare precum și prin adăugarea altor costuri și cheltuieli rezonabile și verificabile, menționate
după caz în Anexa 2 la prezentul contract, suportate de către Cumpărător ca rezultat al
neexecutării obligației Vânzătorului.
(2) Neîndeplinirea obligațiilor de primire:
În cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de a accepta Cantitatea Contractată în
totalitate sau parțial în concordanță cu clauzele Contractului și aceasta neexecutare nu este
determinată de un Caz de Forță Majoră sau de neîndeplinirea obligațiilor de către cealaltă Parte,
Cumpărătorul va plăti Vânzătorului pentru a acoperi prejudiciul astfel creat, o sumă pentru
cantitatea de energie electrică ce nu a fost acceptată egală cu produsul dintre:
a) Diferenţa (dacǎ este negativă) dintre preţul la care Vânzǎtorul a vândut cantitatea de
energie electricǎ neacceptatǎ, pe fiecare IBD, pe Piaţa de Echilibrare, respectiv pe PZU/P.I.
dacǎ Cumpǎrǎtorul a anunţat imposibilitatea acceptǎrii cu 48 de ore înainte de termenul
de livrare și prețul de contract; și
b) Cantitatea de energie electrică neacceptată.
Aceasta sumă se va majora prin adăugarea altor costuri și cheltuieli rezonabile și verificabile,
conform celor menționate după caz în Anexa 2 la prezentul contract, suportate de către
Vânzător ca rezultat al neexecutării obligației Cumpărătorului.
(3) Sume de Plătit: Sumele care sunt datorate se stabilesc în baza documentelor justificative
conform acestui capitol 13 și vor fi facturate și plătite în concordanță cu prevederile capitolului 6
al prezentului contract (Facturare și condiții de plată) și Anexei 2 la prezentul contract.
14. Suspendarea Livrării
(1) Pe lângă alte drepturi sau remedii pentru neexecutare cuvenite Vânzătorului,
a) Vânzătorul va fi îndreptățit, după cinci (5) Zile Lucrătoare de la trimiterea unei înștiințări
scrise Cumpărătorului, să întrerupă imediat orice livrări de energie electrică (și să fie
descărcat (nu numai cu titlu de suspendare) de obligațiile de livrare respective) în baza
Contractului până când Vânzătorul primește fie garanția solicitată fie plata în totalitate
(incluzând dobânda și alte cheltuieli aplicabile) a tuturor sumelor datorate Vânzătorului, în
cazul în care:
i.

Cumpărătorul nu își îndeplinește orice obligație de plată prevăzută în acest Contract;

ii.

Dacă Cumpărătorul sau Terții Garanți nu constituie, înlocuiesc sau majorează suma
oricărei Garanții de Bună Execuție cerută în baza Contractului sau oricărui Document
de Garanție;

iii.

Delegatul operatorului de distribuţie este împiedicat să monteze, verifice,
înlocuiască sau să citească elementele grupurilor de măsurare (contoare), să verifice
şi remedieze defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietate a operatorului de
distribuţie, atunci când acestea se află pe teritoriul Cumpărătorului, să verifice
instalaţiile proprii ale Cumpărătorului, situate în amonte de alt consumator, sau de a
racorda un nou consumator;

iv.

Cumpărătorul nu a luat la termenele convenite cu Vânzătorul/operatorul de
distribuţie măsurile de limitare a perturbaţiilor până la valorile normate;

v.

Nu sunt respectarea limitele zonelor de protecţie pentru reţelele şi instalaţiile
electrice, conform legislaţiei în vigoare;

vi.

Este necesară executarea lucrărilor de revizii tehnice sau reparaţii la instalaţiile
proprii ale operatorului de rețea sau la instalațiile racordare ale Cumpărătorului;
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b) Vânzătorul va fi îndreptățit să întrerupă imediat orice livrări de energie electrică (și să fie
descărcată (nu numai cu titlu de suspendare) de obligațiile de livrare respective) în baza
Contractului, în cazul în care:
i.

Cumpărătorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de operatorul transport şi
de sistem în regim de restricţii, conform contractelor şi normativelor, în termenii
prevăzuţi în acestea;

ii.

Cumpărătorul modifică reglajele instalaţiilor de protecţie stabilite de operatorul de
distribuţie sau intervine neautorizat în instalațiile acestuia;

iii.

Pentru prevenirea periclitării vieţii sau a sănătăţii oamenilor ori a integrităţii
bunurilor materiale;

iv.

Pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor;

v.

Pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă,
care nu se pot efectua fără întreruperi. Întreruperile prevăzute la acest punct vor fi
ulterior justificate Cumpărătorului cu documente, la cererea scrisă a acestuia,
depusă în termen de treizeci (30) zile calendaristice de la producerea evenimentului.

(2) Vânzătorul nu răspunde față de Cumpărător pentru întreruperea furnizării energiei electrice
sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, în cazul de Forță majoră, cu respectarea
prevederilor de la capitolul 20 (”Forța Majoră”).
(3) Vânzătorul nu răspunde pentru întreruperile cauzate de Cumpărător.
(4) a) Întreruperile în furnizarea energiei electrice, care depășesc limitele prevăzute prin Contract
şi pentru care s-au înregistrat sesizări scrise din partea Cumpărătorului, sunt analizate de către
Vânzător şi Cumpărător, pentru stabilirea responsabilităţilor ce decurg din aceste evenimente.
b) Termenul pentru depunerea sesizării scrise de către Cumpărător este de maximum
treizeci (30) zile calendaristice de la data întreruperii furnizării energiei electrice.
c) Vânzătorul este obligat să efectueze împreună cu Cumpărătorul analiza sesizărilor
menţionate la alin. b), în maximum paisprezece (14) zile calendaristice de la primirea
sesizării Cumpărătorului, în conformitate cu procedurile proprii aplicabile.
d) Cumpărătorul va pune la dispoziţie Vânzătorului toate datele legate de întrerupere şi care
sunt necesare pentru susţinerea sesizării.
e) Sesizarea Cumpărătorului privind întreruperea care a avut loc în furnizarea energiei
electrice va fi însoțită de documente justificative din care să rezulte cu certitudine cele
reclamate de acesta.
15. Încetarea contractului și dreptul de a rezilia
(1) În conformitate cu prevederile prezentului capitol 15, Contractul poate înceta și înainte de
termenul stabilit conform capitolului 4 al prezentului contract (”Durata Contractului”) în
următoarele situații:.
a) În caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei Vânzătorului, Părţile fiind însă
ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei
cauzei; Partea care se aflǎ în una din aceste situaţii are obligaţia sǎ notifice celeilalte Pǎrţi
data apariţiei situaţiei, care va fi consideratǎ data de la care prezentul Contract înceteazǎ
sǎ-şi producǎ efectele, în cel mult 3 zile lucrătoare de la apariţia situaţiei;
b) Prin Ordin/Decizie al/a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei de încetare a aplicării cadrului de reglementare prin care a fost stabilit prezentul
Contract.
(2) Rezilierea ca urmare a apariției unei Cauze de Reziliere:
a) Dacă intervine o Cauză de Reziliere (astfel cum este definită mai jos) cu privire la una din
Părți, cealaltă Parte („Partea care Reziliază”) poate rezilia Contractul („Rezilierea”), de plin
drept, fără intervenția instanței, trimițând celeilalte Părți o notificare scrisă în conformitate
cu prevederile capitolului 23 (4) cu privire la comunicările între Părți.
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b) Notificarea va menționa Cauza de Reziliere relevantă și va indica data la care contractul va
fi considerat reziliat („Data de Reziliere”), termenul de preaviz fiind de cel puțin treizeci (30)
de zile calendaristice de la data comunicării.
c) Prevederile prezentei secțiuni nu afectează dreptul Părții care nu este în culpă de a opta
pentru oricare dintre drepturile sau remediile prevăzute de prezentul Contract sau de lege
în caz de neexecutare culpabilă a obligațiilor de către cealaltă Parte.
d) Începând de la Data de Reziliere, Contractul va înceta să își mai producă efectele, orice
drepturi și obligații considerându-se a înceta cu excepția:
i.

Drepturilor și obligațiilor născute înainte de Data de Reziliere;

ii.

Garanției de bună execuție sau altă formă de garanție primită conform capitolului 9
(”Garanții de Bună Execuție”);

iii.

Obligației de confidențialitate conform capitolului 18 (”Confidențialitatea”);

iv.

Prevederilor capitolului 22 (”Legea aplicabilă și litigii”) care vor supraviețui.

e) La Data de Reziliere, sau cât mai curând posibil după aceea, Partea care Reziliază va
calcula și va transmite celeilalte Părți Suma de Reziliere (dacă exista) pe care aceasta
trebuie să o primească sau să o plătească conform capitolului 16 (”Calcularea Sumei de
Reziliere”).
f) Partea responsabilă va fi obligată sa plătească Suma de Reziliere în conformitate cu 16 (1)
(„Suma de Reziliere”).
g) Suma de Reziliere va fi plătita de Partea în cauză celeilalte Părți în termen de cinci (5) Zile
Lucrătoare de la înștiințarea scrisă primită de la Partea care Reziliază.
h) Partea care Reziliază poate executa orice Garanție de Bună Execuție sau altă formă de
garanție primită în baza Contractului sau a oricărui Document de Garanție.
(3) Cauzele de Reziliere: Contractul poate fi reziliat oricând pentru unul sau mai multe dintre
motivele următoare (fiecare fiind o „Cauză de Reziliere”):
a) Neîndeplinirea obligațiilor: Neîndeplinirea de către una dintre Părți a următoarelor obligații
semnificative:
i.

Obligație de plată în baza Contractului; în cazul neefectuării unei plăți, dacă această
problemă nu este rezolvată în cinci (5) Zile Lucrătoare de la solicitarea scrisă, sau, în
cazul neîndeplinirii unei alte obligații, dacă aceasta problemă nu este rezolvată în
zece (10) Zile Lucrătoare de la solicitarea scrisă, cu exceptia cazului în care Partea în
culpă deși a inițiat procedurile de remediere în termenul de mai sus nu a putut
remedia obligația neexecutată sau executată necorespunzător din motive ce nu îi
sunt imputabile dovedite de Partea în culpă;

ii.

Obligațiile aferente în baza unui Document de Garanție sau a Garanției de Bună
Execuție în conformitate cu prevederile capitolului 9 (”Garanții de Bună Execuție”).

b) Dizolvare/Faliment: O Parte:
i.

Se dizolvă (altfel decât ca urmare a unei fuziuni);

ii.

Devine incapabilă să-și achite datoriile sau nu reușește sau admite în scris
incapacitatea generală de, a-și plăti datoriile la scadență;

iii.

S-a dispus radierea ca urmare a falimentului;

iv.

Un creditor garantat al său ia în posesie toate sau aproape toate bunurile sale, sau
se instituie sechestru sau altă măsură asiguratorie, se începe o executare silită sau
altă procedură judiciară de executare a tuturor sau a majorității bunurilor sale;

v.

Are loc o împrejurare care, sub incidența legii oricărei jurisdicții, are același efect ca
și situațiile specificate la punctele (i) până la (iii) (inclusiv); sau

vi.

Ia orice măsuri prin care dă curs, sau indicând acordul ei privind aprobarea sau
achiesarea la, fiecare din evenimentele din acest capitol 15 (”Încetarea contractului
și dreptul de a rezilia”) (3) b).
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c) Neîndeplinirea obligației de a livra sau de a accepta: Neîndeplinirea obligațiilor de livrare
sau primire de energie electrică în baza Contractului, (cu excepția situațiilor de aplicare a
Cazului de Forța Majoră) pe o perioada mai lunga de șapte (7) zile consecutive sau pentru
mai mult de șapte (7) zile adunate într-o perioada de șaizeci (60) de zile.
d) Garanțiile contractuale: O garanție făcută de către una dintre Părți în baza Contractului în
baza unui Document de Garanție se dovedește a fi fost incorectă sau înșelătoare.
Cauzele de Reziliere de mai sus vor constitui singurele motive de Reziliere conform acestui
capitol 15 (”Încetarea contractului și dreptul de a rezilia”).
16. Calcularea Sumei de Reziliere
(1) Suma de Reziliere: În cazul rezilierii Contractului în temeiul prevederilor capitolului 15
(”Încetarea contractului și dreptul de a rezilia”) (3), Partea în culpă va avea obligația de a plăti
Părții care nu este în culpa Suma de Reziliere reprezentând contravaloarea tuturor prejudiciilor
cauzate acesteia prin neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor sale în temeiul Contractului.
Suma de Reziliere va cuprinde toate celelalte sume care trebuie plătite între Părți în baza sau în
legătură cu Contractul.
(2) Suma de Reziliere va acoperi paguba efectiv suferită și profitul nerealizat de Partea care nu
este în culpă și va include, după caz, fără a se limita la, următoarele costuri:
a) Încheierea unor noi contracte de vânzare-cumpărare de energie electrică pentru suplinirea
cantităților de energie nelivrate potrivit prezentului Contract;
b) Penalități și daune interese suportate de către Partea care nu este în culpă în legătură cu
alte contracte pe care nu le-a putut onora ca urmare a neexecutării prezentului Contract
de către Partea în culpă;
c) Dobânzi și comisioane bancare plătite de Partea care Reziliază pentru constituirea
Garanției pentru Buna Execuție;
d) Prețul cantității de energie care nu a putut fi vândută către alți cumpărători și orice alte
prejudicii rezultate din aceasta;
e) Prejudiciul suferit prin vânzarea cantității de energie la un alt preț către alți cumpărători.
f) Costurile (inclusiv cu asistența juridică) și cheltuielile suportate de Partea care nu este în
culpă ca urmare a rezilierii prezentului Contract.
(3) Obligația de a minimiza pierderile: Pentru a se evita orice îndoială, și sub rezerva prevederilor
legii, Partea care nu este în culpă consimte că are obligația de a-și minimiza Prejudiciile suferite și
se obligă să facă uz de toate eforturile comercial rezonabile pentru a minimiza orice Prejudicii care
ar putea să apară în legătură cu Contractul.
17. Transmiterea situațiilor
Indicatorilor de Bonitate

financiare

și

informarea

cu

privire

la

Valoarea

(1) Transmiterea situațiilor financiare: În vederea asigurării transparenței financiare și a
bancabilității Contractului, fiecare Parte se obligă sa transmită, la solicitarea scrisă a celeilalte Părți:
a) în termen de cinci (5) Zile lucrătoare de la data depunerii situațiilor financiare anuale
auditate la organele fiscale, o copie a acestor situații ale Părții respective pentru anul fiscal
încheiat, și
b) în termen de cinci (5) Zile lucrătoare de la data depunerii situațiilor financiare semestriale
la organele fiscale, o copie a acestor situații ale Părții respective pentru semestrul respectiv.
(2) Diminuarea Valorii Indicatorilor de Bonitate: Fiecare Parte va înștiința cealaltă Parte cu
promptitudine imediat ce ia cunoștință de o diminuare a Valorii oricăruia dintre Indicatorii de
Bonitate la un nivel mai mic de […].
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(3) Principii Contabile: În toate cazurile, toate situațiile financiare la care s-a făcut referire în acest
capitol 17 (”Transmiterea situațiilor financiare și informarea cu privire la Valoarea Indicatorilor de
Bonitate”) vor fi întocmite conform dispozițiilor legale în vigoare la data întocmirii acestora.
(4) Autorizarea divulgării datelor obținute: Partea căreia i s-au pus la dispoziție situațiile financiare
și informațiile privind Valoarea Indicatorilor de Bonitate ale celeilalte Părți poate divulga aceste
date unei instituții financiare, pentru ca acestea să analizeze calitatea creanțelor pe care Partea
solicitantă le deține în temeiul acestui Contract, în vederea acordării unui credit bancar.
18. Confidențialitate
(1) Obligația de Confidențialitate: Sub rezerva capitolului 17 (”Transmiterea situațiilor financiare și
informarea cu privire la Valoarea Indicatorilor de Bonitate”) (4) și punctului (2) din acest capitol
(Excepții), nicio Parte nu va dezvălui unui terț, în totalitate ori parțial informațiile, documentațiile,
datele sau cunoștințele furnizate de către cealaltă Parte în baza prezentului Contract („Informații
Confidențiale”), fără consimțământul scris al celeilalte Părți.
(2) Excepții: Informațiile Confidențiale nu vor include informații care:
a) Sunt dezvăluite cu acordul prealabil scris al celeilalte Părți;
b) Sunt dezvăluite de o Parte (i) Operatorului de Rețea în virtutea obligațiilor ce îi revin în
calitate de participant al Pieţei, (ii) Părților Afiliate, agenților, consultanților, băncii sau altor
instituții financiare sub condiția încheierii de către aceștia de angajamente de
confidențialitate;
c) Sunt dezvăluite ca urmare a solicitării Operatorul de Transport și de Sistem, în
conformitate cu prevederile Codului tehnic al rețelei electrice de transport și ale Codului
comercial al Pieței angro de energie electrică;
d) Sunt sau devin în mod legal informații publice altfel decât printr-o încălcare a acestui
capitol 18; sau
e) Sunt dezvăluite în vederea îndeplinirii unei obligații legale în acest sens, sau în legătură cu
orice procedură judiciară sau administrativă, cu mențiunea că fiecare Parte va face eforturi
rezonabile pentru a preveni sau a limita dezvăluirea și pentru a înștiința cealaltă Parte în
legătură cu acest lucru, în măsura în care este permis și posibil în condițiile legii.
(3) Expirare: Obligațiile unei Părți în baza acestui capitol 18 rămân valabile timp de 2 ani după
încetarea prezentului Contract.
19. Modificarea circumstanţelor
(1) In 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 incidente după data de intrare în vigoare a prezentului
contract.
(2) Modificarea circumstanțelor se va reflecta prin acte adiționale încheiate între Părți.
(3) Dacă printr-un act normativ (Lege, Ordonanţă a Guvernului, Ordonanţă de Urgență a
Guvernului, Hotărâre de Guvern, reglementare ANRE) sunt emise prevederi contrare clauzelor din
prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia,
iar Părţile au obligaţia preluării modificării/completării într-un act adiţional la contract.
20. Forța Majoră
(1) Apariția unui Caz de Forță Majoră – definit ca fiind orice împrejurare externă voinței oricăreia
dintre Părți și care excede controlului acestora, având un caracter excepțional, imprevizibil,
absolut invincibil și inevitabil (cum ar fi, de exemplu: cutremure, incendii, inundații, conflicte
armate, grevă, etc.), împrejurare necunoscută la data încheierii contractului și care împiedică
derularea normală a acestuia și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate - exonerează de
răspundere Partea afectată, pe toată durata de existență a acestuia, cu condiția respectării
procedurii prevăzută în prezentul articol.
(2) Responsabilitățile Părții afectate de apariția unui Caz de Forță Majoră:
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a) Partea afectată va notifica celeilalte Părți Cazul de Forță Majoră, în termen de maxim 24
(douăzeci și patru) de ore de la producerea acestuia, specificând obligațiile a căror
executare este afectată.
b) Partea afectată va transmite celeilalte Părți, în termen de maxim 5 (cinci) zile de la data
producerii Cazului de Forță Majoră, dovada emisă de instituțiile abilitate conform legislației
în vigoare care să ateste cazul de Forță Majoră.
c) Partea afectată va depune toate diligențele și va întreprinde toate demersurile care sunt
sub controlul propriu, în scopul limitării efectelor Cazului de Forță Majoră, precum și în
scopul încetării acestuia.
d) Pe toată durata Cazului de Forță Majoră Partea afectată își va îndeplini obligațiile care nu
intră sub incidența forței majore
e) Partea afectată va notifica celeilalte Părți încetarea Cazului de Forță Majoră, în termen de
24 (douăzeci și patru) de ore de la data încetării, reluând de îndată executarea obligațiilor
afectate.
f)

În situația în care Cazul de Forță Majoră durează mai mult de 30 (treizeci) de zile, Partea
care nu a invocat forța majoră va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea de
deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din Părți să poată pretinde celeilalte
daune-interese.

(3) Prelungirea Duratei Contractului: Cu toate acestea, la cererea Părții care nu a invocat forța
majoră, Durata Contractului se va prelungi cu durata corespunzătoare perioadei de suspendare a
Contractului ca urmare a manifestării Cazului de Forță Majoră.
(4) Notificarea și minimizarea efectelor Cazului de Forță Majoră: Cât mai curând posibil după
descoperirea Cazului de Forță Majoră, Partea afectată va înștiința cealaltă Parte de apariția Cazului
de Forță Majoră, transmițând și o estimare (în măsura în care aceasta este disponibilă la acel
moment și fără ca aceasta să fie finală sau să oblige Partea respectivă), a duratei perioadei în
care nu va putea să-și îndeplinească obligațiile. Partea afectată va depune toate eforturile
rezonabile din punct de vedere comercial în vederea minimizării efectelor Cazului de Forță Majoră
și, pe perioada în care acest Caz de Forță Majoră continuă, va oferi celeilalte Părți informații
actualizate în mod rezonabil, atunci când și dacă sunt disponibile, despre durata perioadei în care
nu va putea sa-și îndeplinească obligațiile.
(5) Neîndeplinirea obligației de comunicare a Forței Majore nu înlătură efectul exonerant de
răspundere al acesteia, dar antrenează obligația Părții care o invocă de a repara pagubele cauzate
celeilalte Părți prin faptul necomunicării.
(6) Încetarea Perioadei de Forță Majoră: Perioada de Forță Majoră se va sfârși atunci când Partea
care a emis notificarea conform (4) din acest capitol. emite o nouă notificare prin care anunță că
este capabilă să își îndeplinească din nou toate obligațiile ce îi revin prin prezentul Contract și reia
îndeplinirea tuturor obligațiilor care fac obiectul notificării respective.
(7) Neîndeplinirea obligației de notificare a încetării Cazului de Forță Majoră: În cazul în care
Partea afectată nu notifică încetarea perioadei de Forță Majoră potrivit (6) din acest capitol, deși
se poate proba în mod obiectiv că nu mai este aplicabil Cazul de Forță Majoră, aceasta poate fi
somată de cealaltă Parte să reia executarea obligațiilor care îi revin în temeiul Contractului și va
avea obligația de a repara pagubele cauzate celeilalte Părți prin faptul necomunicării.
(8) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere.
21. Declarații și garanții contractuale
(1) Vânzătorul care încheie Contractul în calitate de furnizor al energiei pe care o va furniza în
temeiul Contractului garantează, după caz, următoarele:
a) Întreaga cantitate de energie care face obiectul prezentului Contract este produsă în
unitățile de producție ale Vânzătorului, dacă acesta este și titular de licență de producere
de energie electrică și respectiva cantitate de energie nu face și obiectul unui alt contract
de vânzare-cumpărare de energie, sau
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b) Energia electrică pe care o va furniza Cumpărătorului în temeiul prezentului Contract este
achiziționată de la producător(i) în temeiul unor contracte angajante, care asigură achiziția
unor cantități suficiente pentru executarea corespunzătoare a prezentului Contract.
(2) Fiecare Parte din acest Contract declară și garantează celeilalte Părți după cum urmează:
a) Persoana juridica reprezentata este înființată în condițiile legii, funcționând în conformitate
cu prevederile legale;
b) Semnarea și executarea obligațiilor avute în vedere de prezentul Contract și de
Documentele de Garanție la care este parte nu încalcă nicio prevedere a documentelor
sale constitutive;
c) Persoana juridică reprezentată are capacitatea și este autorizată să își asume și să
îndeplinească obligațiile asumate în baza Contractului, a oricărui Document de Garanție la
care este parte și a luat toate măsurile să autorizeze respectiva asumare și îndeplinire a
obligațiilor în baza Contractului, a oricărui Document de Garanție la care este parte și
încheierea sau executarea obligațiilor din Contract sau din Documentele de Garanție la
care este parte nu încalcă și nu sunt în contradicție cu nicio clauza sau condiție a unui alt
contract la care este parte sau ale oricărui alt document constitutiv, lege, regulă sau
reglementare aplicabilă;
d) Persoanele care semnează prezentul contract au dreptul de a angaja Partea și nu exista
restricții în legătură cu acest drept de reprezentare;
e) Persoana juridică reprezentată are toate autorizațiile, aprobările și permisele necesare
pentru a-și îndeplini în condițiile legii obligațiile din Contract sau dintr-un Document de
Garanție la care este parte;
f) Persoana juridică reprezentată a negociat, a semnat și va executa Contractul în nume
propriu (și nu ca mandatar, agent sau în orice altă calitate);
g) Persoana juridica reprezentată acționează în nume propriu (și nu ca agent, consilier,
broker sau în orice altă calitate similară), a luat o decizie independentă de a semna
prezentul Contract, fără a se baza pe sfatul sau recomandările celeilalte Părți, și este
capabilă să evalueze termenii acestora și înțelege și accepta clauzele, condițiile și riscurile
Contractului;
h) Cealaltă Parte nu acționează ca mandatar sau consultant al său;
i)

Nu se bazează pe declarații ale celeilalte Părți, altele decât cele cuprinse în mod expres în
Contract sau în Documentele de Garanție la care este Parte;

j) Cu privire la o Parte, nu este insolventă, și nu există proceduri administrative sau judiciare
în curs sau potențiale care, după cunoștințele sale, ar putea afecta semnificativ capacitatea
sa de a-și îndeplini obligațiile din Contract, în așa fel încât să devină insolventă.
22. Legea aplicabilă și litigii
(1) Legea aplicabilă: Prezentul contract și toate obligațiile care rezultă pentru Părți din derularea
acestuia se supun în totalitate și sub toate aspectele legislației române în vigoare.
(2) Litigii: Orice divergențe de natură tehnică, operațională sau comercială între Părțile prezentului
Contract, care nu se pot rezolva pe cale amiabilă în termen de zece (10) zile calendaristice, se vor
înainta spre soluționare instanțelor judecătorești competente.
Părțile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea și/sau derularea prezentului Contract, care nu
pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse instanțelor judecătorești competente.
23. Diverse
(1) Nulitate Parțială: Dacă în orice moment, o prevedere a Contractului este sau devine nelegală,
inaplicabilă sau nu poate fi pusă în executare, în condițiile legii, legalitatea, validitatea sau
posibilitatea de a pune în executare celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate.
Părțile se angajează să înlocuiască orice prevedere nelegală, inaplicabilă sau care nu poate fi pusă
în executare cu o prevedere legală, validă și care poate fi pusă în executare care va fi cât mai
apropiată din punct de vedere economic de prevederea înlocuită.
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(2) Drepturi ale terților: Părțile nu intenționează să creeze drepturi în favoarea niciunui terț în
baza Contractului, și astfel Părțile exclud în mod expres, în măsura în care este permis în condițiile
legii, drepturile unui terț ce ar putea fi create în mod implicit.
(3) Contractul reprezintă întregul şi completul acord dintre Părţi referitor la obiectul acestuia.
Orice modificare sau adăugare la Contract nu va fi valabilă decât în forma scrisă şi semnată de
către ambele Părţi.
(4) Comunicările in cadrul prezentului Contract se fac în scris între persoanele împuternicite ale
Furnizorului şi Consumatorului, folosind căile de comunicare principale menţionate în Anexa nr. 5
la prezentul contract.
(5) Prezentul Contract va produce efectele începând cu data de _____________, sub condiţia
suspensivă de îndeplinire cumulativă a următoarelor condiţii, după caz:
a) Încheierea de către Vânzător, la cererea expresă a Cumpărătorului, a contractului pentru
prestarea serviciului de transport, serviciilor de sistem şi a serviciilor prestate de operatorul
pietei de energie electrică participanților la piaţa angro de energie electrică, precum si a
contractului/ contractelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, în
cazul Vânzătorului stabilit ca furnizor unic;
b) Încheierea de către Cumpărător a contractului pentru serviciul de transport, serviciile de
sistem şi a serviciilor prestate de operatorul pietei de energie electrică participanților la
piaţa angro de energie electrică, precum si a contractului/ contractelor pentru serviciul de
distribuţie a energiei electrice, în cazul în care acesta achiziționează simultan energie
electrică prin mai multe contracte cu furnizori concurențiali;
c) Încetarea contractului/ contractelor de furnizare a energiei electrice încheiat/ încheiate de
către Cumpărător cu furnizorul/ furnizorii precedent/ precedenți;
d) Transmiterea de către Cumpărător a copiilor Avizelor Tehnice de Racordare și convențiilor
de exploatare emise/ încheiate conform prevederilor legale.
(5) Anexele nr.1 - 8 fac parte integrantă din prezentul Contract.
Prezentul Contract a fost încheiat la data de _____________, în 2 exemplare originale, câte unul
pentru fiecare Parte contractantă.
Semnat de reprezentantul autorizat al fiecărei Părți, în doua exemplare originale, cu efect de la
Data Efectivă.
[Denumirea Părții]

[Denumirea Părții]

[Numele semnatarului/lor]

[Numele semnatarului/lor]

[Funcția semnatarului/lor]

[Funcția semnatarului/lor]
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Anexa 1 la Contractul-cadru
Definiții
Termenii utilizați în Contractul-cadru vor avea următoarele înțelesuri:
“Alte Taxe” înseamnă orice Taxe aferente energiei electrice sau accize, dar fără a include Taxele
aplicabile consumatorilor finali,
“ANRE” - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;
“Cantitatea Contractată” înseamnă cantitatea agreată de către Părți prin Contract, exprimată în
MWh, conform Anexei 2;
“Cauza de Reziliere” are înțelesul specificat în capitolul 15 (3) (Definiția Cauzelor de Reziliere);
“Caz de Forța Majoră” are înțelesul specificat în capitolul 20 (1) (Definiția Cazului de Forța
Majoră);
“Cod Comercial al pieței angro de energie electrică” - Colecția de reguli în conformitate cu
care se stabilesc cantitățile de energie efectiv tranzacționate într-un interval baza de decontare,
valoarea acestora și modalitățile de plată;
“Contract” are înțelesul specificat în capitolul 3 (1) (”Obiectul Contractului”);
“Cumpărător” are înțelesul specificat pe prima pagină a acestui Contract; în conținutul
contractului, termenii de ”cumpărător” și ”client final mare” sunt sinonime;
“Data de Reziliere” are înțelesul specificat în capitolul 15 (2) b) a acestui contract;
“Data Efectivă” înseamnă data semnării prezentului Contract așa cum e prevăzută în capitolul 1 al
acestui Contract;
“Data începerii livrării” înseamnă data prevăzută la punctul I al Anexei 2
“Data Încetării” are înțelesul specificat în capitolul 4 (1) și (2) din contract și stipulată în Anexa 2.
“Data Scadenței” are înțelesul specificat în capitolul 6 (5) (”Facturare și condiții de plată”);
“Documente de Garanție” are înțelesul specificat în
Execuție”);

capitolul 9 (1) (”Garanțiile de Bună

„Furnizor PRE” este operatorul economic titular de licență de furnizare care asigură
Cumpărătorului serviciile aferente îndeplinirii obligațiilor rezultate în baza contractului în relație cu
Operatorul Pieței de Echilibrare;
”Furnizor unic” este operatorul economic care în urma participării la o sesiune de tranzacționare
pe Piața de energie electrică pentru clienții finali mari, în calitate de furnizor, asigură
Cumpărătorului serviciile conexe furnizării (transport, distribuție, servicii de sistem, servicii prestate
de operatorul pietei de energie electrica) și realizează echilibrarea consumatorului pentru Perioada
de livrare;
“Garanție de Buna Execuție” are înțelesul specificat în capitolul 9 (”Garanții de Buna Execuție”);
“Grafic de Livrare” înseamnă graficul de livrare agreat între Părți;
“Încetare” are înțelesul specificat în capitolul 4 (”Durata contractului”)
“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 capitolul 17 (”Transmiterea situațiilor financiare și informarea cu privire la
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Valoarea Indicatorilor de Bonitate”);
“Informație Confidențială” are înțelesul specificat în capitolul 18 (”Confidențialitate”);
“Metoda de Calcul” are înțelesul specificat în capitolul 8 (”Preţuri variabile și procedura aplicabilă
în cazul dispariției elementului variabil”);
“Operator de distribuţie” - Orice persoană care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de
distribuție și este titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea
întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de distribuție într-o anumită zonă și, acolo
unde este aplicabil, interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe
termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuția energiei electrice;
“Operator de Rețea” înseamnă în mod generic furnizorul serviciilor de transport și operatorii de
rețea sau sistem;
“Operator de transport și sistem” - Orice persoană care deține, sub orice titlu, o rețea electrică
de transport și este titulară a unei licențe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea
întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de transport într-o anumită zonă și, acolo unde
este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum și de asigurarea
capacității pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei
electrice. Operatorul de transport și sistem este C.N. TRANSELECTRICA S.A.;
”Operatorul Pietei de Echilibrare – OPE” - Operator de piață care asigură înregistrarea
Participanților la Piața de Echilibrare precum și colectarea și verificarea formală a Ofertelor pe Piața
de Echilibrare
”Operatorul Pieței de Energie Electrică” – persoana juridică care asigură organizarea și
administrarea piețelor centralizate , cu excepția pieței de echilibrare, în vederea tranzacționării
angro de energie electrică, pe termen scurt, mediu și lung. Operatorul Pieței de Energie Electrică
este SC Opcom SA;
“Parte Afiliată” înseamnă, cu privire la o Parte, o Entitate Controlată, direct sau indirect de către
acea Parte, o Entitate care Controlează, direct sau indirect, acea Parte sau o Entitate aflata sub
Control comun, direct sau indirect, cu acea Parte;
“Partea care Reziliază” are înțelesul specificat în capitolul 15 (2) (Rezilierea ca urmare a apariției
unei Cauze de Reziliere);
”Parte Responsabilă cu Echilibrarea – PRE” - Titular de licență care a fost înregistrat de
Operatorul Pietei de Echilibrare ca parte responsabilă cu echilibrarea, în conformitate cu prevederile
Codului comercial al pieței angro de energie electrică ; o parte responsabilă cu echilibrarea își
poate asuma, de asemenea, responsabilitatea echilibrării pentru alți titulari de licență.
“Perioada de Livrare” înseamnă perioada de livrare agreată între Părți așa cum este precizata în
Anexa 2;
”Piata de Echilibrare” - Piața centralizată organizată și administrată de Operatorul de Transport
si de Sistem pentru a colecta Ofertele de livrare a Energiei de Echilibrare transmise de Participanții
la Piața de Echilibrare, și a le utiliza pentru a asigura siguranța și stabilitatea în funcționare a
Sistemului Electroenergetic National și pentru a rezolva Restricțiile de Rețea.
“Pierderi” are înțelesul specificat în capitolul 16 (3) (Calculul sumei de reziliere);
“Planificare” are înțelesul specificat în capitolul 10 (2) (Definiția Planificării), iar “a Planifica” și
“Planificat” vor fi interpretați în mod corespunzător;
“Prejudicii” are înțelesul specificat în capitolul 16 (3) (Calculul sumei de reziliere);
“Preț Variabil” are înțelesul specificat în capitolul 8 (1) (Calcularea Prețului Variabil);
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”Prețul de contract” are sensul specificat în capitolul 3 (3);
“Punct de Livrare” înseamnă rețeaua electrică de transport/distribuție (RET/RED), după caz, în
conformitate cu obligațiile asumate de către Părți în ceea ce privește asigurarea serviciilor de
transport și distribuție;
“Puterea contractată” este puterea agreată de Părți exprimată în MW ;
“Rata Dobânzii” are înțelesul specificat în capitolul 6 (6) (”Facturare și condiții de plată”);
“Reziliere” are înțelesul specificat în capitolul 15 (2) (Rezilierea ca urmare a apariției unei Cauze
de Reziliere);
“Suma de Reziliere” are înțelesul specificat în capitolul 16 (1) (Suma de Reziliere);
”Standard de performanţă pentru serviciul public de distribuţie a energiei electrice” Reglementare aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 28/2007
”Standard de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice” Reglementare aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 1/2010
“Tarif aferent serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în rețea
Tg” - Tarif mediu al producătorului pentru introducerea de energie electrică în rețea, determinat
de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. conform algoritmului
aprobat de ANRE. În cazul furnizorilor se aplica tariful mediu de introducere aprobat de către
ANRE;
“Termen limita de plată” - Termen limită înscris pe factura emisă de către Vânzător funcție de
durata perioadei de livrare a energiei electrice, conform prevederilor prezentului contract;
“Terț Garant” are înțelesul specificat cu privire la o Parte specificată în prezentul contract cu
privire la obligații și dreptul de a rezilia în capitolul 15 (3). (Rezilierea ca urmare a apariției unei
Cauze de Reziliere );
“Vânzător” are înțelesul specificat pe prima pagina a acestui Contract;
“Zi Lucrătoare” înseamnă o zi, alta decât sâmbăta, duminica și/sau sărbători 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
ALRO SA în calitate de Cumpărător

I. Durata contractului
1) Contractul intră în vigoare la 18.03.2019.( Data Efectivă) și își va produce efectele până
la 17.03.2020 (Data Încetării).
2) Perioada de Livrare este cuprinsă între 18.03.2019. ora 0:00 (Data începerii livrării) și
17.03.2020 ora 24:00 ( Ultima zi de livrare).

II. Cantitate contractată
1) Cantitatea de energie care face obiectul Contractului este reprezentată de următorul
produs standard:
1 x 10 MW

III. Profil de livrare
(i) Bandă
Programarea livrărilor
Perioada
Livrare

Totală

de De la La ora
ora

Prima Dată

Ultima
Dată

18.03.2019

17.03.2020

0:00

24:00

Putere
Contractată
MW
(Total)

Cantitate
Contractată
MWh

Preţ
Valoare
Contractat Totală
Lei/MWh
Lei
(Total)

10

87,840

250

21,960,000

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

Mar

Mi

Joi

Vin

Sam

Dum

Punct de livrare (zona de livrare)

_____________

Nivel de tensiune

_____________

Zile Libere Excluse

_____________

Alte aranjamente

_____________

inclusiv
Zile Libere

exclusiv Zile Libere,
conform specificațiilor
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IV. Preţ de Contract fix
Preţul de Contract este fix (pe perioada 18.03.2019 – 17.03.2020) 250 lei/MWh.
1) Preţul de Contract include componenta tarifului de transport (Tg) pentru introducerea
energiei electrice în rețea, în valoare de 1.18 lei/MWh.
2) 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 fix
specificat la paragraful 1 de mai sus, se va adăuga diferenţa dintre (Tarif TG nou - Tarif
TG în vigoare la data încheierii contractului). Calculul preţului de ofertă s-a efectuat luând
în considerare contravaloarea componentei TG (în vigoare la data încheierii contractului)
specificată în Ordinul ANRE nr. ………………….

V.

Formulă de determinare a Preţului de Contract

1) Pentru perioada ______________ – ______________, Vânzătorul și Cumpărătorul, în
funcție de evoluția prețului energiei electrice pe piața energiei (www.opcom.ro) au dreptul de a
solicita modificarea prețului energiei urmând ca modificarea să se consemneze, printr-un act
adițional semnat de ambele Părţi.
2) Preţul de Contract se determină după următoarea formulă [….].
Formulă de indexare a preţului

_____________

Dată de calcul

_____________

Metodă de calcul

_____________

Punct de livrare (zona de livrare)

_____________

VI. Preţul de Furnizare a energiei electrice
1) Prețul energiei furnizate în funcţie de zona tarifară de racordare a locurilor de consum ale
Cumpărătorului la reţelele de distribuţie a energiei electrice şi de nivelul de tensiune, în
lei/MWh, este:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Preț de contract
TL
SS
OPCOM
IT
MT
JT
Preț
energiei
(Lei/MWh)

electrice

furnizată

unde:
xxxxxxxxxxxxxx rețelele de distribuție ale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TL

tarif zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie
electrică din rețea, stabilit prin ordin al președintelui ANRE
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SS

tarif aferent serviciului de sistem, stabilit prin ordin al președintelui ANRE

OPCOM

tarif pentru serviciile prestate de operatorul piețelor centralizate
participanților la piețele administrate de acesta, stabilit prin ordin al
președintelui ANRE

IT

tarif specific înalta tensiune pentru serviciul de distribuție a energiei
electrice prestat de operatorul de distribuție, stabilit prin ordin al
președintelui ANRE

MT

tarif specific medie tensiune pentru serviciul de distribuție a energiei
electrice prestat de operatorul de distribuție, stabilit prin ordin al
președintelui ANRE

JT

tarif specific joasă tensiune pentru serviciul de distribuție a energiei
electrice prestat de operatorul de distribuție, stabilit prin ordin al
președintelui ANRE

2) Preţul de furnizare reflectă integral orice cost, comision sau cheltuială, după caz inclusiv
cu asumarea de către Vânzător a responsabilităţii de echilibrare, în limita marjei prevazută
în Anexa 7, pct.-ul 3) şi a riscului de achiziție privind energia electrică furnizată, precum şi
preţul de vânzare a cantităţii de energie electrică furnizate, exclus certificatele verzi,
contribuţia pentru cogenerare şi acciza.
3) Contravaloarea energiei electrice reactive se stabilește în conformitate cu prevederile
legale.
4) Vânzătorul are obligația evidențierii separate, pe factură, pe lângă contravaloarea energiei
electrice active furnizate și a costului cu energia reactivă, următoarele:
a) Contravaloarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă; la data semnării
Contractului valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă este
de …………………………lei/MWh.
b) Contravaloarea certificatelor verzi, determinată ca produs între cota de achiziţie a
CV stabilită de ANRE [CV/MWh], preţul CV calculat şi publicat de OPCOM [lei/CV] şi
cantitatea de energie electrică furnizată [MWh]; la data semnării Contractului,
Contravaloarea
certificatelor
verzi
se
stabileste
pe
baza
valorii
de …………………….lei/MWh, valoare determinată ca produs între cota de achiziție a
CV stabilita de ANRE de ……………… [CV/MWh] şi prețul CV calculat şi publicat de
OPCOM de ……………….. [lei/CV], care va fi actualizată conform legislației în vigoare
la data facturării.
c) TVA
d) Acciza.
5) Achiziţionarea certificatelor verzi pentru consumul de energie electrică al Cumpărătorului
cade în sarcina exclusivă a Vânzătorului.
6) Regularizarea costurilor cu certificatele verzi se face în conformitate cu prevederile
capitolul VIII din prezenta Anexă.
7) Valoarea totală a contractului calculată la prețul final al energiei electrice active de
________________lei/MWh este de _____________ lei, exclusiv acciza şi TVA.
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VII.

FACTURARE, MODALITATE DE PLATĂ ŞI GARANȚII DE BUNĂ EXECUȚIE

1) (Prin derogare de la 6.1 din Contractul cadru) Plata contravalorii energiei electrice furnizate
în temeiul Contractului poate să fie realizată după cum urmează, în conformitate cu oferta
finală și contractul publicate pentru ședința de licitație (cod ofertă inițiatoare pe PMC)
....................... din data de .........................
(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 sfârșitul lunii de livrare.
În vederea realizării plăţii potrivit modalităţii de plată alese de către Părţi, Vânzătorul va emite
factura pentru perioada de livrare aferentă cu 7 Zile Lucrătoare înainte de data stabilită ca termen
limită pentru plată (Data Scadenţei).
2) [DA/NU] (În cazul plății conform pct. 1) (i) – (v)) Cumpărătorul nu va depune Garanţia
de Bună Execuţie;
3) La încetarea Contractului, în situaţia în care Cumpărătorul/Vânzătorul are debite faţă de
Vânzător/Cumpărător, regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către Vânzător/
Cumpărător, în termen de 10 Zile lucrătoare de la încetarea contractului, şi plata acesteia de
către Cumpărător/Vânzător în termen de 10 Zile lucrătoare de la emiterea facturii.
Neachitarea facturii de către Cumpărător/Vânzător la data scadenței atrage după sine
penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, conform prevederilor Contractului.
4) Vanzatorul va depune o Scrisoare de garantie bancara, conform prevederilor
capitolului 9 din prezentul contract, in valoare egala cu 10% din valoarea totala
a contractului stabilita la punctul 7 de la capitolul VI din aceasta anexa 2.
5) Nedepunerea de catre Vanzator a Garanției de Bună Execuție înseamnă
neintrarea efectivă în vigoare a Contractului și conduce la obligarea
Vanzatorului la
plata catre Cumparator a unei despăgubiri egale cu
contravaloarea energiei electrice pentru 30 de zile.

VIII. REGULARIZAREA COSTURILOR CU CERTIFICATELE VERZI
1) Pentru fiecare lună contractuală, costul certificatelor verzi se facturează conform prevederilor
legale, cu respectarea următoarele aspecte:
a) În factura de energie electrică emisă de Vânzător şi transmisă Cumpărătorului,
contravaloarea certificatelor verzi se evidențiază pe factura separat faţă de celelalte obligații
financiare ale Cumpărătorului, precizându-se temeiul legal.
b) Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de
certificate [CV/MWh] estimate/publicate de către ANRE, cantitatea de energie electrică
facturată [MWh] şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe piaţa
centralizată a certificatelor verzi, calculat şi publicat de OPCOM.
2) Vânzătorul va achiziționa un număr de certificate verzi aferente furnizării energiei electrice
Cumpărătorului, în cota stabilită de ANRE, de pe Piața centralizată a certificatelor verzi și/sau
prin tranzacții bilaterale.
3) În fiecare an calendaristic, la termenele prevăzute în reglementări, Vânzătorul va prezenta
Cumpărătorului documente justificative emise de Operatorul Pieței de Certificate Verzi şi/sau de
către furnizorii de certificate verzi de la care Vânzătorul a achiziționat certificate verzi, care să
ateste costurile de achiziție a certificatelor verzi, aferente furnizării energiei electrice.
4) În cazul în care costurile estimate au fost mai mari decât costurile justificate, Vânzătorul va
restitui suma încasată suplimentar prin emiterea unei facturi de regularizare.
5) În cazul în care costurile estimate au fost mai mici decât costurile justificate, Cumpărătorul va
plăti diferența în baza unei facturi de regularizare emise de Vânzător.
6) La încetarea Contractului, regularizarea preliminară se va face cu respectarea reglementărilor
aplicabile, după cum urmează:

23/ 34

a) se determina numărul de certificate verzi necesar a fi achiziționate pentru perioada
scursă din anul calendaristic în care are loc încetarea Contractului, în baza cotei stabilite
și publicate de ANRE, valabilă la data încetării Contractului;
b) se determină prețul mediu de achiziție al certificatelor pentru perioada scursă din anul
calendaristic ca medie aritmetică a prețurilor de închidere a licitațiilor lunare, disponibile
pe pagina de web a Operatorul Pieței de Certificate Verzi www.opcom.ro;
c) se determină costul de achiziție a certificatelor verzi;
d) din costul total de achiziție se scade suma plătită de Cumpărător în fiecare lună și se
emite o factură de regularizare pentru diferență.
7) Plata facturilor de regularizare se face în termen de 10 (zece) Zile lucrătoare de la emiterea
facturii. Neachitarea facturii de către Cumpărător/Vânzător la data scadenţei atrage după sine
penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, conform prevederilor prezentului Contract.
8) În conformitate cu prevederile legale în domeniul surselor regenerabile de energie, precum şi
cu reglementările aplicabile pieței de echilibrare în domeniul energiei electrice, prezentul
Contract produce efecte până la 1 septembrie a anului calendaristic următor celui contractual,
perioada în care Vânzătorul are dreptul să emită facturi de regularizare finale (echilibrare şi
certificate verzi) indiferent daca contractul este terminat sau reziliat.
Data: __________________
Vânzător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________ ;
şi
Cumpărător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________
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Anexa 2.1.

la contractul numărul ......., anul ......., luna ......., ziua ........

CANTITĂŢILE DE ENERGIE ELECTRICĂ CONTRACTATE PE FIECARE INTERVAL ORAR
Ziua
IBD
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Total zi
Total luna

1

2
M

0

3
M

0

4
J

0

5
V

0

6
S

0

7
D

0

8
L

0

9
M

0

10
M

0

11
J

0

12
V

0

0

LUNA………………………………ANUL…………………………………………….
13
14
15
16
17
18
S
D
L
M
M
J
V

0

0

0

0

0

0

19

20
S

0

21
D

0

22
L

0

23
M

0

24
M

0

25
J

0

26
V

0

27
S

0

28
D

0

29
L

0

30
M

0

31
M

0

0
0

Data: __________________
Vânzător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________ ;
şi
Cumpărător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________

25/ 34

Anexa 2.1.a

la contractul numărul ......., anul ......., luna ......., ziua ........

CANTITĂŢILE DE ENERGIE ELECTRICĂ PROGNOZATE PE FIECARE INTERVAL ORAR
Ziua
IBD
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Total zi
Total luna

1

2
M

0

3
M

0

4
J

0

5
V

0

6
S

0

7
D

0

8
L

0

9
M

0

10
M

0

11
J

0

12
V

0

0

LUNA………………………………ANUL…………………………………………….
13
14
15
16
17
18
S
D
L
M
M
J
V

0

0

0

0

0

0

19

20
S

0

21
D

0

22
L

0

23
M

0

24
M

0

25
J

0

26
V

0

27
S

0

28
D

0

29
L

0

30
M

0

31
M

0

0
0

Data: __________________
Vânzător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________ ;
şi
Cumpărător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________
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Anexa 3 la Contractul cadru privind vânzarea și cumpărarea de energie electrică
între
_______________________ în calitate de Vânzător
şi
_________________________ în calitate de Cumpărător

Denumirea locului de consum. Punctul de racordare, punctul de delimitare şi punctul de
măsurare a energiei electrice.

I. Denumirea locului de consum
__________xxx________________,

în conformitate cu prevederile ATR nr. ____ din data de _______, actualizat în data de
_________
1)

Punct racordare _______________

2)

Punct de delimitare ______________

3)

Punct de măsurare ______________

4)
după caz - Caracteristicile tehnice ale grupurilor de măsurare (contoare) - Contor energie
electrică seria ________ nr ________

II.

Denumirea locului de consum
__________xxx________________,

1)

Punct racordare _______________

2)

Punct de delimitare ______________

3)

Punct de măsurare ______________

4)
după caz - Caracteristicile tehnice ale grupurilor de măsurare (contoare) - Contor energie
electrică seria ________ nr ________
Data: __________________
Vânzător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________ ;
şi
Cumpărător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________
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Anexa 4 la Contractul cadru privind vânzarea și cumpărarea de energie electrică
între
_______________________ în calitate de Vânzător
şi
_________________________ în calitate de Cumpărător

I. Avize tehnice de racordare

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data: __________________
Vânzător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________ ;
şi
Cumpărător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________
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Anexa 5 la Contractul cadru privind vânzarea și cumpărarea de energie electrică
între
_______________________ în calitate de Vânzător
şi
_________________________ în calitate de Cumpărător

I. Lista persoanelor împuternicite
1) Vânzător
Nume, Prenume………………………….
Funcția…………………………………….
Departament………………………………….

2) Cumpărător
Nume, Prenume………………………….
Funcția…………………………………….
Departament………………………………….

II. Căi de comunicare

1) Părţile convin ca pe parcursul derulării prezentului contract, toate notificările sau comunicările
între ele să se facă în scris şi să fie transmise prin fax, trimitere poştală recomandată cu
confirmare de primire, ori prin curier la adresele indicate mai jos:
Pentru Vânzător:
....................................................
Sediul: ..............................………
Tel : +40 …………………………..
Fax : +40 .....................................
E-mail: …………..........................
Pentru Cumpărător:
....................................................
Sediul: ..............................………
Tel : +40 …………………………..
Fax : +40 .....................................
E-mail: …………..........................
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2) Cu excepția cazurilor când se prevede altfel în prezentul, toate înștiințările, notificările și
facturile trimise de o Parte către cealaltă se vor face în scris și vor fi considerate transmise
numai dacă:
(i) vor fi predate personal Părții respective; sau
(ii) vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cerută de către
Partea în cauza; sau
(iii) vor fi transmise prin fax.
3) Fiecare Parte își poate schimba detaliile indicate pentru transmiterea comunicărilor, prin
notificare scrisa către cealaltă Parte. Înștiințările scrise, declarațiile și facturile vor fi
considerate primite:
(a) dacă au fost înmânate personal, în Ziua Lucrătoare în care au fost înmânate sau în prima
Zi Lucrătoare după data de înmânare dacă aceasta este o zi alta decât una lucrătoare;
(b) în termen de trei (3) zile calendaristice după transmiterea prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire (în fiecare caz, cu cererea confirmării de primire din partea Părții
relevante);
(c) dacă sunt trimise prin fax și există un raport ce confirmă transmisia și primirea, în ziua
transmiterii dacă acest lucru s-a întâmplat înainte de ora 17:00 într-o Zi Lucrătoare, iar dacă
nu, la ora 9:00 a doua Zi Lucrătoare după transmitere.
4) În cazul în care notificarea se face prin intermediul poştei, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
5) Notificările verbale sau e-mail nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
6) Schimbarea adresei de corespondenţă a oricăreia dintre Părţi va fi notificată potrivit
prevederilor alin. 1) din prezenta Anexă cu cel puţin 5 zile înainte de a deveni efectivă, în caz
contrar notificările urmând a fi considerate valabil comunicate chiar şi în măsura menţiunii
„destinatar mutat de la adresa” sau similar sau în cazul neridicării de către destinatar a
documentului.
7) Clauzele prezentei Anexe au valoare de domiciliu pentru oricare dintre Părţi, în scopul
îndeplinirii formelor procedurale judiciare de citare şi respectiv, de comunicare a actelor de
procedură.

Data: __________________
Vânzător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________ ;
şi
Cumpărător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________
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Anexa 6 la Contractul cadru privind vânzarea și cumpărarea de energie electrică
Procedura de transmitere a prognozei de energie electrică
(în limita puterii orare contractate)

1) Definiții

a) Ziua contractuala [D] este ziua de livrare a energiei electrice.
b) Ziua contractuala [D-n] este ziua care precede cu ”n” zile ziua de livrare [D].
c) Cererea Fermă reprezintă:

i.

prognoza de consum de energie electrică exprimată pe fiecare interval orar al zilei, transmisă
Furnizorului PRE, până cel târziu [D-1], ora 9:00;

ii.

cantitatile de energie contractate, în conformitate cu marja de variație precizată la punctul 2
din această anexă, în relaţia contractuală cu Furnizorii care nu sunt PRE până cel târziu
[D-6], ora 9:00;
d) Ziua începe la ora 00.00 si se încheie la ora 24:00;

2) Prin cererea fermă exprimată Cumpărătorul poate propune variații ale cantității orare prognozate
care trebuie să se încadreze în marja de +/-_____% din cantitatea contractată pe fiecare interval
orar.
3) Cumpărătorul va aplica același procent de diminuare a cantității pentru toate contractele încheiate
în conformitate cu rezultatul licitației (cod ofertă inițiatoare pe PMC) ....................... din data de
........................., în cazul în care în urma licitației a încheiat contracte cu mai mulți Vânzători.
4) Etapele transmiterii/recepționarii prognozei de energie electrica
a) Cumpărătorul va transmite Vânzătorului/Vânzătorilor cu minim 6 zile înainte de începerea lunii
de furnizare prognoza lunară de consum (Anexele lunare 2.1.a – 2.n.a);
b) La sfârșitul fiecărei săptămâni, în fiecare zi de joi, până la ora hh:mm, Cumpărătorul transmite
Vânzătorului cererea fermă aferentă zilelor de sâmbătă, duminică și luni. Situația zilelor de
sărbătoare legală se va trata similar cu zilele de sfârșit de săptămână.
c) Dacă Vânzătorul nu primește din partea Cumpărătorului cererea fermă în intervalul de timp
specificat la 4) b), Vânzătorul va considera ca cerere fermă datele din prognoza lunară
transmisă.
d) Dacă Vânzătorul nu primește din partea Cumpărătorului cererea fermă în intervalul de timp
specificat la 4) a) Vânzătorul va considera ca cerere fermă corespunzătoare din Anexa 2.1 –
2.n (pentru cantitatea de energie electrică contractată corespunzătoare perioadei respective);
e) Cumpărătorul va transmite Vânzătorului datele cu privire la cererea fermă de energie electrică
în formatul electronic stabilit la următoarele coordonate (utilizarea postei electronice este
prioritară):
(i)

E-mail:

(ii)

Fax:

5) La sfârșitul lunii de livrare/consum, se vor semna:
a) De către Consumator și Furnizorul PRE:
(i)

Anexele lunare completate cu cantităţile notificate de părţi;

(ii)

Anexele lunare completate cu cantităţile realizate de părţi;

b) De către Consumator și Furnizorii care nu sunt PRE:
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(i)

Anexele lunare completate cu cantităţile realizate de părţi;

Aceste anexe consituie baza de calcul a dezechilibrelor și a emiterii facturilor de energie.
Data: __________________
Vânzător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________ ;
şi
Cumpărător: ______________________________
Prin: ____________________, în calitate de ____________
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Anexa 7 la Contractul cadru privind vânzarea și cumpărarea de energie electrică
Calculul contravalorii diferențelor (dezechilibrelor) dintre
consumul de energie electrica prognozat si cel realizat

1) Cumpărătorul va plăti diferența dintre limita marjei la prognoză și consumul realizat separat față
de contravaloarea energiei electrice consumate prin emiterea unei facturi de către Furnizorul PRE, la
cel târziu 15 zile calendaristice de la publicarea preţurilor de deficit/excedent de catre OPCOM.
Termenul scadent al facturilor este ultima zi lucrătoare a lunii ce urmează după emiterea facturii.
2) În conformitate cu prevederile capitolului 10 (5) f) (Obligațiile Cumpărătorului) din Contract,
Cumpărătorul are obligația să actualizeze datele privind cantitatea contractată conform Anexei 6 la
prezentul Contract.
3) Dezechilibrele orare trebuie să se încadreze în marja de +/-_____% din cantitatea contractată.
4) Pentru dezechilibrele care nu se încadrează în marja de +/-_______% din cantitatea contractată
Cumpărătorul va plăti contravaloarea dezechilibrelor orare, astfel:

a) (Pentru dezechilibrele negative: suma produselor calculate orar între cantitatea în dezechilibru
i
negativ Q
şi diferența dintre prețul de deficit și prețul de contract;)
dezNeg

b) (Pentru

dezechilibrele pozitive: suma produselor calculate orar între
i
dezechilibru Q dezPoz şi diferența dintre preţul de contract şi preţul de excedent;)

cantitatea

în

5) Prețurile orare de deficit şi de excedent sunt cele publicate de OPCOM
6) Prețul de contract este cel stabilit in Anexa nr. 2 a prezentului Contract.
n

n

i 1

i 1

i
i
Cv.Dezechilib re   Qi dezNeg  ( pdeficit
 pcontract)   Qi dezPoz  ( pcontract  pexcedent
),

unde:
i - interval orar în care se determină dezechilibre mai mari decât marja de +/-_______%,
n - numărul de ore total al lunii contractuale.
7) Nu se plătește diferența dintre prognoza și consumul realizat datorită reducerii consumului de
energie electrică, anunțată cu cel puțin 24 de ore înainte, ca urmare a instrucțiunilor și comenzilor
operative emise de Operatorul de transport și de sistem, precum și a reducerii puterii contractate in
regim de limitări și restricții, din motive independente de Operatorul de transport și de sistem.

Data: __________________ _________________________
Vânzător: ____________________________________
Prin: ______________________, în calitate de ____________ ;
şi
Cumpărător: __________________________________
Prin: ____________________, în calitate de ________________
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Anexa 8 la Contractul cadru privind vânzarea și cumpărarea de energie electrică
Datele referitoare la Partea/Părțile Responsabilă(e) cu Echilibrarea (PRE)
1) Pentru Vânzător:
denumirea PRE: …………………………………….…………………………………………
cod PRE: ………………………………………………………………………………………….
persoana de contact, adresa de email si numar de telefon: ………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
(După caz)
2) Pentru Cumpărător:
a) Furnizorul care asigură echilibrarea ………………………………………………..
denumirea PRE: ……………………………………………………………………………....
cod PRE: ………………………………………………………………………………………....
persoana de contact, adresa de email si numar de telefon: ………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
b) Furnizor care asigură furnizarea energiei electrice………………………….
(alții decât cei menționați la 1) și 2)a))
cod PRE: ………………………………………………………………………………………....
persoana de contact, adresa de email si numar de telefon: ………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3) Persoane de contact din partea Cumpărătorului
Manager energetic, adresa de email si numar de telefon: ………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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