Contract nr. __ din __.__.____

CONTRACT
de vânzare – cumpărare a energie electrice
pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică (PCCB)
Nr. __ din __.__.____

Părţile contractante
___________________________ cu sediul social în ________, str. ________ nr. __,
etaj __, sector __, telefon ____________, fax __________, e-mail
________________, având Cod de Înregistrare Fiscală _________, înregistrată la
Registrului Comerţului cu numărul ___________________, cont de virament nr.
_________________________, deschis la ___________Sucursala _________,
deţinătoare a Licenţei _______________________________ nr. __________ eliberată
de A.N.R.E., reprezentată legal prin _______________, în calitate de
__________________, şi _________________, în calitate de ______________, având
calitatea Vânzător, pe de o parte,
şi

S.C. ENERGON POWER&GAS S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ecaterina
Teodoroiu, nr. 6-8, cu punctul de lucru în Cluj-Napoca, str. Maramureşului, nr. 106, cod
poştal 400244, telefon:0264-436.464, fax: 0264-436.102, e-mail: office@energonholding.eu, având Cod de Înregistrare Fiscală RO20492293, înregistrată la Oficiul
Registrului
Comerţului
sub
numărul J12/144/2007,
cont
de
virament
nr. RO43BTRL01301202D49900XX, deschis la Banca Transilvania Cluj, deţinătoare a
Licenţei pentru furnizarea de energie electrica nr. 950/19.08.2010, eliberată de
A.N.R.E., reprezentată legal prin dl. Rareş CRISTE, Director General, având calitatea
Cumpărător, pe de altă parte,
ambele numite în continuare Părţi
încheie prezentul Contract (“Contractul”) în baza rezultatelor următoarei licitaţii:
................................................
Terminologie
Art.1. Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Anexa 1.
Obiectul contractului
Art.2. (1) Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Vânzător şi cumpărarea
de către Cumpărător a cantităţii de energie electrică, prevăzută în Anexa 2, la preţul de
contract prevăzut în Anexa 3. Cantităţile de energie electrică şi preţul sunt stabilite în
conformitate cu rezultatele licitaţiei menţionate anterior.
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(2) Preţul de contract include componenta tarifului mediu de transport pentru
introducerea energiei în reţea.
Condiţii de desfăşurare a vânzării/cumpărării
Art.3. (1) Cantitatea de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către
Cumpărător de la Vânzător în fiecare interval orar va fi prevăzută în condiţiile Anexei 2.
(2) Cumpărătorul va plăti Vânzătorului contravaloarea energiei electrice tranzacţionate,
la preţul de contract (Pc) definit conform Anexei 3.
Art.4. (1) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către
operatorul de sistem în baza Codului tehnic al reţelei de transport, în vigoare. Obligaţiile
ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a
nerespectării Codului tehnic al reţelei de transport.
(2) Părţile vor comunica operatorului pieţei de energie electrică datele necesare, pe
toată durata contractului.
(3) Energia electrică tranzacţionată conform prevederilor prezentului contract este
măsurată în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice în
vigoare şi ale Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, cu toate
modificările ulterioare aprobate de Autoritatea Competentă.
Art.5. Cantitatea de energie electrică tranzacţionată de Părţi conform prezentului
contract reprezintă Schimbul Bloc sau face parte din Schimbul Bloc notificat de fiecare
dintre Părţi, conform prevederilor Codului comercial al pieţei angro de energie electrică
în vigoare.
Art.6. (1) În vederea producerii efectelor contractului, fiecare Parte se înregistrează în
prealabil la Operatorul Pieţei de Echilibrare ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea sau
transferǎ responsabilitatea echilibrării unei alte Părţi Responsabile cu Echilibrarea şi
trebuie sǎ notifice, direct sau indirect, Operatorului de Transport şi de Sistem, Schimbul
Bloc conform cantităţilor de energie electrică din prezentul Contract.
(2) Responsabilitatea echilibrării pentru ENERGON Power&Gas S.R.L. revine PRE
ENERGON Power&Gas având cod EIC: 30XRO-ENERGON--K.
(3) Responsabilitatea echilibrării pentru ____________ revine PRE _____________
având cod EIC _____________.
(4) Penalizările financiare pe care o parte ar trebui să le plătească pentru dezechilibre
conform prevederilor Codului comercial al pieţei angro de energie electrică în vigoare,
ca urmare a transmiterii de către cealaltă parte a notificării fizice incorecte, vor fi plătite
de partea care a notificat incorect, în condiţiile Anexei 3. Dacă ambele părţi transmit
notificări fizice incorecte, penalizările financiare aferente sunt suportate proporţional de
ambele părţi.
Modalităţi de plată
Art.7. (1) Contravaloarea energiei electrice ce urmează să fie primită de către Vânzător
de la Cumpărător în fiecare Lună Contractuală din perioada de valabilitatea a
Contractului, se calculează ca suma produselor între cantitatea de energie electrică
electrică prevăzută în Anexa 2 şi preţul de contract prevăzut în Anexa 3.
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(2) Tarifele reglementate pentru serviciul de transport (componenta pentru introducerea
în reţea) se aplică, dacă este cazul, la valoarea în vigoare la momentul facturării şi sunt
introduse ca atare în preţul de contract. În cazul în care, ulterior încheierii prezentului
contract, ANRE modifică valorile tarifelor reglementate, sau stabileşte noi tarife, preţul
de contract prevăzut în Anexa 3 va fi modificat printr-un act adiţional la prezentul
Contract, conform prevederilor punctului 3 din Anexa 3.
(3) Modul de desfăşurare al plăţilor şi de efectuare a facturilor, respectiv de constituire
a garanţiilor este prezentat în Anexa 3.
(4) În caz că o sumă facturată de către Vânzător este contestată în parte de către
Cumpărător, atunci plata sumei necontestate se va efectua până în ziua limită de plată.
Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de către instanţa
competentă ca fiind datorate de către Cumpărător, acesta va plăti o penalizare
calculată potrivit prevederilor din Anexa 3.
(5) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în LEI, prin transfer bancar în contul
Vânzătorului. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită
apare în extrasul de cont al Vânzătorului.
Obligaţii şi garanţii
Art.8. (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării
contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse
în prezentul contract, conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.
(2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă,
legală, opozabilă în justiţie în termenii acestui contract.
(3) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate
informaţiile, documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt
accesibile conform reglementărilor în vigoare autorităţiilor statului, instituţiilor financiarbancare, consultanţilor şi contractanţilor care au legătură cu executarea prezentului
contract.
Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art.9. Obligaţiile Vânzătorului
a. să deţină şi să menţină în vigoare licenţa de producere si licenţa de furnizare a
energiei electrice şi să respecte prevederile acestora/acesteia;
b. să livreze Cumpărătorului energia electrică în termenii prezentului contract;
c. să factureze Cumpărătorului energia electrică la preţul de contract;
d. să comunice în scris Cumpărătorului orice modificare a elementelor care au stat la
baza întocmirii contractului, în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la
producerea acestei modificări;
e. să notifice Cumpărătorului pierderea calităţii de furnizor licenţiat în maxim 3 (trei)
zile calendaristice de la pierderea acestei calităţi;
f. să notifice Cumpărătorului orice intentie de declarare a stãrii de insolvenţă cu minim
5 (cinci) zile calendaristice înainte de înregistrarea cererii de insolvenţă la instanţa
competentă;
g. să respecte reglementările legale în vigoare;
h. să plătească Cumpătorului, în caz de denunţare unilaterală de către Vânzător sau
rezilierea din vina Vânzătorului, compensaţii pentru neexecutare calculate conform
art. 23.
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Art.10. Drepturile Vânzătorului
a. să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie electrică
vândute;
b. să iniţieze modificarea şi completarea prezentului contract şi/sau a anexelor
acestuia atunci când intervine o Modificare de Circumstanţe;
c. să furnizeze Cumpărătorului informaţii privind eventualele penalităţi aplicate
acestuia, care decurg din întârzieri în plata facturilor;
d. să rezilieze Contractul în condiţiile prevăzute în acesta.
Art.11. Obligaţiile Cumpărătorului
a. să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile
acesteia;
b. să preia de la Vânzător energia electrică în termenii prezentului contract;
c. să asigure achitarea integrală şi la termen a facturilor necontestate emise de
Vânzător, în condiţiile prevăzute în contract;
d. să comunice în scris Vânzătorului orice modificare a elementelor care au stat la
baza întocmirii contractului, în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la
producerea acestei modificări;
e. să notifice Vânzătorului pierderea calităţii de furnizor licenţiat în maxim 3 (trei) zile
calendaristice de la pierderea acestei calităţi;
f. să notifice Vânzătorul orice intentie de declarare a stãrii de insolvenţă cu minim 5
(cinci) zile calendaristice înainte de inregistrarea cererii de insolvenţă la instanţa
competentă;
g. să respecte reglementările legale în vigoare;
h. să plătească Vânzătorului, în caz de denunţare unilaterală de către Cumpărător sau
rezilierea din vina Cumpărătorului, compensaţii pentru neexecutare calculate
conform art. 23.
Art.12. Drepturile Cumpărătorului
a. să cumpere energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului contract;
b. să iniţieze modificarea şi completarea prezentului contract şi/sau a anexelor
acestuia atunci când intervine o Modificare de Circumstanţe;
c. să rezilieze contractul în condiţiile prevăzute în acesta.
Modificarea circumstanţelor
Art.13. (1) Părţile se obligă ca, în cazul în care circumstanţele avute în vedere de către
părţi la încheierea contractului se modifică, antrenând astfel necesitatea modificării
contractului, să se consulte în vederea încheierii unui act adiţional care să modifice
contractul. În situaţia în care, în termen de 15 (cinsprezece) zile de la data notificării
privind intervenirea modificării circumstanţelor, părţile nu agrează modificarea
contractului printr-un act adiţional scris, Părţile pot denunţa unilateral Contractul printr-o
notificare comunicată celeilalte părţi cu 5 (cinci) zile lucrătoare în avans.
Pentru evitarea oricărui dubiu, în sensul prezentului contract, prin “modificare de
circumstanţe” se înţelege legiferarea, intrarea în vigoare, modificarea textului sau a
privind orice prevedere legală (inclusiv încetarea valabilităţii unei cerinţe legale,
retragerea sau reînnoirea acesteia), metodologie a unei autorităţi ori aplicarea unei noi
cerinţe legale, norme, alte metodologii sau recomandări a unei autorităţi, care nu erau
în vigoare la data semnării acestui Contract şi care ar aduce o modificare de esenţă
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drepturilor şi obligaţiilor asumate de Părţi la momentul semnării Prezentului Contract.
Modificarea circumstanţelor mai poate include, fără a se limita la: introducerea unor noi
impozite sau taxe, o schimbare a modalităţilor de impunere sau taxare, o
majorare/diminuare a oricărora dintre impozitele şi taxele existente.
Durata contractului. Rezilierea
Art.14. Prezentul Contract de vânzare – cumpărare de energie electrică are ca şi Dată
Efectivă de începere a livrărilor data de 01.01.2014 (ora 00:00), şi va expira la data de
31.12.2017 (ora 24:00), Data de Expirare a prezentului contract. Perioada cuprinsă
între 01.01.2014 şi 31.12.2017 reprezintă Perioadă Contractuală.
Art.15. (1) Rezilierea contractului din iniţiativa Vânzătorului, înainte de Data de
Expirare, se poate face în următoarele cazuri:
a. pierderea de către Cumpărător a calităţii de persoană juridică care a stat la baza
încheierii contractului, cu un preaviz de 5 (cinci) zile calendaristice;
b. când nu se efectuează plata integrală a facturilor şi a penalităţilor aferente în
condiţiile stabilite de prezentul contract, cu un preaviz de 5 (cinci) zile
calendaristice;
c. refuzul Cumpărătorului de încheia un act adiţional, în cazul modificării
reglementărilor din momentul încheierii acestuia, cu un preaviz de 5 (cinci) zile
calendaristice, cu condiţia ca nici o încetare să nu intre în vigoare dacă
Vânzătorul şi Cumpărătorul ajung la o înţelegere referitoare la amendare, după
negocieri diligente şi cu bună credinţă. În sensul prezentului articol, negocierile
diligente nu vor dura ma mult de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data
notificării privind intervenirea modificării reglementărilor.
(2) Rezilierea contractului din iniţiativa Cumpărătorului, înainte de Data de Expirare, se
poate face în următoarele cazuri:
a. în cazul în care Vânzătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale principale,
conform art.9;
b. pierderea de către Vânzător a calităţii de persoană juridică care a stat la baza
încheierii contractului, cu un preaviz de 5 (cinci) zile calendaristice;
c. refuzul Vânzătorului de încheia un act adiţional, în cazul modificării
reglementărilor din momentul încheierii acestuia, cu un preaviz de 5 (cinci) zile
calendaristice, cu condiţia ca nici o încetare să nu intre în vigoare dacă
Vânzătorul şi Cumpărătorul ajung la o înţelegere referitoare la amendare, după
negocieri diligente şi cu bună credinţă. În sensul prezentului articol, negocierile
diligente nu vor dura ma mult de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data
notificării privind intervenirea modificării reglementărilor.
(3) În cazurile prevăzute la alineatele (1) şi (2), contractul se consideră desfiinţat de plin
drept la expirarea preavizului şi sub rezerva stingerii eventualelor obligaţii dintre părţi şi
după încetarea contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără nici o altă
formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţelor de judecată.
(4) Prezentul Contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:
a. terminarea periodei de valabilitate stabilită conform prevederilor art. 14;
b. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre Părţi,
Părţile fiind însă ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate
până în momentul apariţiei cauzei.
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Forţa majoră
Art.16. (1) Forţa majoră se defineşte ca fiind acel eveniment imprevizibil, în afara
voinţei părţilor şi de neînlăturat, produs ulterior intrării în vigoare a prezentului contract
care, prin efectele sale, este de natură să împiedice oricare dintre părţi să-şi
îndeplinească în totalitate sau în parte obligaţiile care le revin în conformitate cu
clauzele prezentului contract.
(2) Evenimentul clasificat ca forţă majoră se notifică de către partea interesată celeilalte
părţi în termen de 48 ore de la producere şi se certifică de către autoritatea competentă
de la locul producerii (respectiv Camera de Comerţ şi Industrie locală). În cazul în care
efectele forţei majore durează mai mult de 30 de zile de la producere, părţile pot decide
să rezilieze contractul fără despăgubiri.
(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul
exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a
repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării. Forţa majoră
exonerează partea afectată de efectele sale de orice răspundere contractuală, legală,
în afară de culpa proprie.
Confidenţialitate
Art.17 - (1) Părţile convin ca pe durata derulării contractului şi după încetarea acestuia
timp de 5 (cinci) ani să nu dezvăluie informaţiile de care au luat cunoştinţă în
executarea sau în legatură cu executarea prezentului contract, având caracter
confidenţial în executarea contractului. Nu sunt considerate informaţii confidenţiale
informaţiile de notorietate, făcute public de partea emitentă sau aduse la cunoştinţa
publicului prin orice alte mijloace, precum şi cele solicitate de autoritatea competentă.
Sunt considerate informaţii confidenţiale inclusiv datele cuprinse în prezentul contract şi
anexele sale.
(2) Părţile nu pot divulga terţilor informaţii cu caracter confidenţial definite conform alin.
(1) şi reglementărilor în vigoare, decât cu acordul scris al celeilalte părţi contractante.
Nu se consideră divulgare a informaţiilor cu caracter confidenţial transmiterea acestora
către avocaţi, consultanţilor tehnici şi financiari sau dacă această divulgare este o
obligaţie legală.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) de mai sus:
a. informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în
vigoare;
b. informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;
c. informaţiile solicitate de Operatorul de Transport şi de Sistem, în conformitate cu
prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi ale Codului comercial al
pieţei angro de energie electrică.
Declaraţii şi garanţii
Art.18. Fiecare parte declară şi garantează prin încheierea prezentului contract
următoarele:
a. este o societate comercială organizată legal, care funcţionează valabil conform
legilor;
b. semnarea prezentului contract şi desfăşurarea tranzacţiei prevăzute în acesta nu
va încălca nici o prevedere din actul constitutiv sau statutul acesteia;
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c. a depus şi va depune toate eforturile rezonabile pentru a menţine în deplină
vigoare şi efect sau pentru a obţine toate licenţele, permisele sau alte autorizaţii
necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul contract. Fiecare parte va
prezenta celeilalte părţi aceste licenţe, permise sau alte autorizaţii la cerere.
Răspunderea contractuală
Art.19. (1) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în
prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor prezentului contract şi ale
reglementărilor legale în vigoare.
(2) Părţile convin ca litigiile ce decurg din derularea prezentului Contract, care nu pot fi
soluţionate pe cale amiabilă, să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente.
Legislaţia aplicabilă. Litigii
Art.20. (1) Prezentul contract, precum şi toate obligaţiile părţilor care rezultă din
derularea acestuia se supun în totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în
vigoare.
(2) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestui contract să fie rezolvate
pe cale amiabilă.
(3) În caz contrar, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv
referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către
instanţele judecătoreşti competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Cesiunea Contractului
Art.21. (1) Niciuna dintre părţi nu va putea ceda sau transfera în orice mod, în tot sau
în parte, drepturile şi/sau obligaţiile sale corelative decurgând din prezentul contract
decât cu consimţământul scris prealabil al celeilalte părţi.
(2) Părţile convin sa nu refuze în mod nejustificat cesiunea drepturilor şi obligaţiilor
decurgând din prezentul contract.
(3) În condiţiile în care partea solicitată nu notifică celeilalte părţi răspunsul său în
maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data solicitării, se prezumă că acestă parte a
consimţit la cesiunea prezentului contract.
Notificări
Art.22. Orice notificare, cerere, solicitare, punere în întârziere sau orice alt instrument
solicitat uneia dintre părţi, incluzând dar fără a se limita la schimbarea datelor de
indentificare a oricărei părţi, sau autorizat în baza prezentului contract, va fi efectuată în
formă scrisă şi va fi transmisă în zilele lucrătoare prin poştă, fax, e-mail sau prin
serviciul registratură, către partea căreia îi este adresată, conform datelor de contact
menţionate în secţiunea „Părţile contractante” a prezentului contract.
Neexecutare
Art. 23 (1) În cazul rezilierii contractului din iniţiativa Vânzătorului, în conformitate cu
prevederile art. 15 (cu excepţia cazurilor de Forţă Majoră sau din cauza unor
circumstanţe pentru care este răspunzător Cumpărătorul), Vânzătorul va plăti
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Cumpărătorului, cu titlu de compensaţii pentru neexecutare, o sumă calculată ca
produs între cantitatea de energie electrică rămasă nelivrată până la sfărşitul
Contractului şi 25 RON/MWh.
Se va calcula cantitatea de energie electrică rămasă nelivrată ca fiind produsul dintre
[zile rămase până la sfârşitul Contractului] şi [cantitatea zilnică medie]. Cantitatea
zilnică medie se calculează ca medie aritmetică a livrărilor efectuate 90 (nouăzeci) de
zile anterioare datei reziliere. În cazul în care rezilierea contractului din iniţiativa
Vânzătorului se efectuează mai repede de 90 (nouzeci) de zile, atunci cantitatea zilnică
medie se va calcula ca media aritmetică a livrărilor pentru toate zilele anterioare datei
de reziliere. În cazul în care numărul zilelor anterioare este 0, cantitatea medie zilnică
se calculează ca medie aritmetică între cantitatea totală contractată prezentată în
Anexa 2 şi numărul total de zile de livrare.
(2) În cazul rezilierii contractului din iniţiativa Cumpătorului, în conformitate cu
prevederile art. 15 (cu excepţia cazurilor de Forţă Majoră sau din cauza unor
circumstanţe pentru care este răspunzător Vânzărătorul), Cumpătorul va plăti
Vânzătorului, cu titlu de compensaţii pentru neexecutare, o sumă calculată ca produs
între cantitatea de energie electrică rămasă nelivrată până la sfărşitul Contractului şi 25
RON/MWh.
Se va calcula cantitatea de energie electrică rămasă nelivrată ca fiind produsul dintre
[zile rămase până la sfârşitul Contractului] şi [cantitatea zilnică medie]. Cantitatea
zilnică medie se calculează ca medie aritmetică a livrărilor efectuate 90 (nouăzeci) de
zile anterioare datei reziliere. În cazul în care rezilierea se contractului din iniţiativa
Vânzătorului se efectuează mai repede de 90 (nouzeci) de zile, atunci cantitatea zilnică
medie se va calcula ca media aritmetică a livrărilor pentru toate zilele anterioare datei
de reziliere. În cazul în care numărul zilelor anterioare este 0, cantitatea medie zilnică
se calculează ca medie aritmetică între cantitatea totală contractată prezentată în
Anexa 2 şi numărul total de zile de livrare.
(3) Sumele datorate conform prezentului articol vor fi facturate şi transmise părţii care le
datorează după terminarea livrărilor fizice efective (data la care a intervenit rezilierea).
(4) Termenul limită de plată pentru factura emisă conform alin. (3) este de cel mult 5
(cinci) zile lucrătoare de la data primirii facturii.
Clauze finale
Art.24. Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului
comercial şi ale Codului civil, precum şi cu celelalte prevederi legale în vigoare.
Art.25. Orice divergenţe de natură tehnică, operaţională sau comercială între Părţile
prezentului Contract, care nu se pot rezolva pe cale amiabilă în termen de 15
(cinsprezece) zile, se vor înainta spre soluţionare, instanţelor judecătoreşti competente.
Art.26. (1) Anexele 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul contract.
(2) Dacă printr-un act normativ (Lege, Ordonanţă a Guvernului, Ordonanţă de Urgenţă
a Guvernului, Hotărâre a Guvernului, reglementare ANRE) sunt emise prevederi
contrare clauzelor din prezentul contract, se vor aplica prevederile din actul normativ,
de la data intrării în vigoare a acestuia, iar Părţile au obligaţia modificării/completării în
consecinţă a contractului prin încheierea unui act adiţional la contract.
Art.27. Prezentul contract conţine 9 (noua) pagini, Anexa 1 – 1 (una) pagini, Anexa 2 –
1 (una) pagină, şi Anexa 3 – 2 (două) pagini, au fost încheiate la data de
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........................, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.
Art.28. Prezentul contract intră în vigoare şi îşi va produce efectele începând cu data
de ..........................
VÂNZĂTOR,
________________________

CUMPĂRĂTOR,
S.C. ENERGON POWER&GAS S.R.L.

___________________,

Director General,

___________

Rareş CRISTE
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Anexa 1
DEFINIŢII TERMENI

Aprobări

Autoritate competentă
Cantitate de energie

Cerinţă legală

Codul tehnic al reţelelor/
reţelei electrice de
distribuţie/ transport

Furnizor

Aprobări, avize, licenţe, consimţăminte şi autorizaţii
acordate deja sau care vor fi acordate de o Autoritate
Competentă
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul
Energiei- ANRE
Cantitatea de energie electrică introdusă în reţele de
către un grup sau portofoliul de capacităţi într-un
interval orar
Orice lege, reglementare, licenţă sau alte ordine,
decizii, hotărâri date de Guvern, Parlament sau
Autoritatea competentă
Colecţia de reglementări cu caracter tehnic prin care
se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru toţi
participanţii la piaţa energiei, pentru planificarea,
dezvoltarea, exploatarea, administrarea şi întreţinerea
reţelelor/ reţelei electrice de distribuţie/transport.

Persoana fizică sau juridică de drept privat, română
sau străină, care primeşte licenţa să comercializeze
energie electrică (producător, distribuitor, alt agent
comercial)
Interval orar (IO)
O perioadă de timp de o oră cu începere din prima
secundă a orei oficiale a României până la sfârşitul
acesteia
Luna contractuală
O lună calendaristică în cadrul unui an calendaristic
Operator de sistem
Entitate operaţională a CN Transelectrica SA care
asigură funcţionarea coordonată a instalaţiilor de
producere, transport şi distribuţie (la tensiunea de
110 KV) a energiei electrice şi termice, componente
ale SEN
Operatorul pieţei de
Entitate operaţională a CN Transelectrica SA care
energie
asigură/mijloceşte pe piaţa energiei încheierea
aranjamentelor comerciale cu energie electrică,
referitoare la cantităţile tranzacţionate şi la preţ
Operator de transport
Entitate operaţională a CN Transelectrica SA care
deţine, exploatează, întreţine, modernizează şi
dezvoltă reţeaua de transport a energiei electrice
Piaţa de energie electrică Mecanismul prin care se echilibrează cererea de
energie cu ofertă de producţie
Preţul de contract
Este definit conform Anexa 3
Reţea
electrică
de Reţea electrică de înaltă tensiune (220 kV şi mai mult)
transport
prin care se transportă la distanţă puteri electrice
importante
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Zi financiară

Orice zi în care băncile prin care operează participanţii
la piaţă sunt deschise pentru operaţiuni financiare.

VÂNZĂTOR,
________________________

CUMPĂRĂTOR,
S.C. ENERGON POWER&GAS S.R.L.

___________________,

Director General,

___________

Rareş CRISTE
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Anexa 2
CANTITĂŢI DE ENERGIE ELECTRICĂ ALE CONTRACTULUI
ŞI MODALITATEA DE LIVRARE A ACESTORA
Art.1. Cantitatea de referinţă de energie electrica vândută, respectiv cumpărată
conform prezentului contract este de 7.012.800,00 MWh, corespunzătoare unei
puteri orare de 200 MW, în toate zilele calendaristice, între orele 00:00 – 24:00.
a. Cantitatea de referinţă lunară reprezinta cantitatea de energie electrica
tranzactionata intr-o luna de livrare, corespunzatoare unei puteri orare de 200
MW, în toate zilele calendaristice din luna respectivă, între orele 00:00 – 24:00;
b. Cumpărătorul va putea prelua efectiv într-o luna de livrare o cantitate care
poate varia într-o marjă de ±20% faţă de Cantitatea de referinţă lunară;
c. În cazul în care cantitatea preluată efectiv de către Cumpărător într-o lună de
livrare este mai mică decat Cantitatea de referinţă lunară acesta se obligă să
preia cantitatea restantă în lunile următoare de livrare, dar nu mai târziu de
sfarşitul anului calendaristic respectiv;
d. Cumpărătorul va notifica Vanzatorul cu privire la intenţia sa de a prelua în luna
de livrare o cantitate diferită de Cantitatea de referinţă lunară până cel mai
târziu în data de 25 a lunii anterioare lunii de livrare.
Art.2. Perioada de livrare a cantităţii de energie electrică menţionată la Art.2 este:
01.01.2014 (ora 00:00) – 31.12.2017 (ora 24:00).
Art.3. Confirmarea livrărilor de energie electrică:
a. Vânzătorul va transmite către Cumpărător graficele finale de livrare semnate
pentru cantitatea de energie electrică livrată în luna de livrare respectivă prin
fax şi 2 (două) originale prin poşta rapidă, în primele 5 (cinci) zile lucrătoare ale
lunii care succede luna de livrare;
b. Cumpărătorul va confirma cantitatea de energie electrică livrată în luna de
livrare respectivă prin semnarea şi retransmiterea graficului de livrări în ziua
primirii prin fax a acestuia de la Vânzător şi a unui exemplar original, prin poştă
rapidă, în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la primire.

VÂNZĂTOR,
________________________
___________________,
___________
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CUMPĂRĂTOR,
S.C. ENERGON POWER&GAS S.R.L.
Director General,
Rareş CRISTE
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Anexa 3
PREŢUL DE CONTRACT.
TERMENE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ.
Art.1. (1) Preţul de contract este ___ lei/MWh (exclusiv TVA).
(2) Preţul de contract include componenta de injecţie a energiei electrice în reţeaua
electrică de transport (TG).
(3) Preţul de contract, exclusiv TG, este fix pe toata durata contractului. În cazul în care,
pe perioada de derulare a contractului, cuantumul componentei de injecţie a energiei
electrice în reţeaua electrică de transport (TG) este modificat de către A.N.R.E., părţile
vor modifica preţul de contract (exclusiv TVA) în consecinţă prin adăugarea diferenţei
(TG nou - TG vechi).
Art.2. Condiţii şi termene de plată:
1.

Vânzătorul va factura şi Cumpărătorul va achita energia contractată şi livrată în
reţea în fiecare lună de livrare. Până în data de 25 a lunii anterioare lunii de
livrare, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare anterioară acestei date,
Vânzatorul va emite către Cumpărător o factură de avans pentru 100% din
cantitatea de energie electrică contractată pentru luna de livrare respectivă, în
conformitate cu Anexa 2. Factura de avans va fi achitată integral, prin transfer
bancar, de către Cumpărător astfel:
a. pentru livrările corespunzătoare lunilor Martie din perioada contractuală plata
facturii de avans se va face până cel mai târziu în data de 26 Februarie;
b. pentru livrările efectuate în toate celelalte luni din perioada contractuală plata se
va face până cel mai târziu în data de 27 a lunii anterioare lunii de livrare.

2.

În ultima zi a lunii de livrare se va emite o factură de regularizare, care va
cuprinde contravaloarea cantităţii de energie electrică livrate efectiv în luna
respectivă, în conformitate cu Anexa 2.

3.

Valoarea facturii de regularizare va fi diminuată cu valoarea facturii de avans
precizată la paragraful 2.1. al prezentului articol şi va fi achitată integral, prin
transfer bancar, în termen de 8 (opt) zile financiare de la data emiterii facturii.
Plata se va considera efectuată la data încasării acesteia în contul Vânzătorului.

4.

Dacă ultima zi de plată a facturilor nu este o zi financiară, atunci plata facturilor
se va efectua în prima zi financiară următoare zilei de plată respective.

Art.3. Dacă o factură emisă conform prezentului contract nu este onorată în termenul
scadent, atunci Cumpărătorul va plăti o majorare la suma datorată în lei, conform
facturii respective, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, cu începere din prima
zi după expirarea termenului de plată scadent şi până în ziua efectuării plăţii (inclusiv).
Valoarea procentuală a majorării este egală 0,06% pentru fiecare zi de întârziere.
Factura aferentă majorărilor de întârziere se va achita de către Cumpărător în termen
de 8 (opt) zile financiare de la data primirii facturii.
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VÂNZĂTOR,
________________________
___________________,
___________
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CUMPĂRĂTOR,
S.C. ENERGON POWER&GAS S.R.L.
Director General,
Rareş CRISTE

