Contract de vânzare /cumpǎrare de certificate verzi
Nr. ........................................ din data......................................

Părţile contractante

Între Cernavoda Power S.A. , producator de energie electrica din surse regenerabile de energie, participant
la Piaţa Centralizată a Certificatelor Verzi, cu sediul în Bucuresti, Sector 2, Str. Maria Rosetti, nr. 6, et. 3,
camera 4, cod poştal 020485, telefon 021 201 08 90, fax 021 201 08 92, cod fiscal RO 16004718 înscris în
registrul comerţului cu nr. J40/17405/17.12.2003 cont de virament nr RO93 BACX 0000 0006 3122 1002,
deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK, titular al licenţei ANRE nr. 988 / 27.01.2011, reprezentat legal
prin Administrator Jose Juan CANALES TRENAS, având calitatea de vânzător , pe de o parte,
Şi
Între ……………………………………………………………………………………, participant la Piata
de Certificate Verzi, cu sediul în ………………………………………………………, telefon
…………………………………..,
fax
…………………………………..,
cod
fiscal
…………………………., înscris în registrul comerţului cu nr. ………………………………………, cont
de virament nr. ……………………………………………………………………………………., deschis
la
………………………………………………….,
titular
al
licenţei
ANRE
nr
……………………………………..
reprezentat
legal
prin
…………………………………………………………………………………,
având
calitatea
de
cumparator , pe de alta parte,
s-a încheiat prezentul contract, în conformitate cu rezultatul
……………………………… din data de …………………………….

licitaţiei

cu

codul

Terminologie
Art. 1 - Termenii utilizaţi în prezentul contract au înțelesul stabilit prin dispozițiile Legii nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi
funcţionare a pieţei de certificate verzi aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.60/2015 cu
completarile si modificarile ulterioare şi ale Procedurii privind modalitatea de tranzacţionare pe
Piaţa Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi conform căreia contractele sunt atribuite prin
licitaţie publică (Aviz ANRE nr.6/2014).
Obiectul contractului
Art. 2 - Vânzarea de către vânzător şi cumpărarea de către cumpărător, a numărului de certificate verzi
prevăzut în Anexa 1.
Art. 3 - Preţul de contract al certificatelor verzi este stabilit în Anexa 2 şi se încadrează în limitele legal
stabilite.
Condiţiile de desfăşurare a vânzării/cumpărării
Art. 4 - Cumpărătorul achiziţionează de la vânzător, numărul de certificate verzi stabilit in conformitate cu
prevederile art. 5, la preţul de contract stabilit în Anexa 2.
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Art. 5 - In cursul derularii contractului, in functie de disponibilitatea vanzatorului si de necesarul
cumparatorului, se va stabili numarul de certificate tranzactionate, cu conditia ca la finalul
perioadei prevazute la art. 17, sa se tranzactioneze numarul prevazut in Anexa 1.
In fiecare luna contractuala, dupa ce partile stabilesc numarul de certificate verzi care se
tranzactioneaza, se va intocmi un proces verbal semnat de ambele parti.
Art. 6 - În vederea producerii efectelor contractului:
a) fiecare Parte se înregistreazǎ la Operatorul pieţei de certificate verzi ca participant la piaţa de
certificate verzi,
b) Vânzătorul înregistrează contractul încheiat la Operatorul pieţei de certificate verzi.
Facturarea şi condiţiile de plată
Art. 7 - (1) Contravaloarea certificatelor verzi ce urmează a fi primită de către vânzǎtor de la cumpǎrǎtor,
conform prezentului contract, se calculează cu următoarea formulă:

Val = N CV × P
Unde:
Val = Valoarea facturii (Lei)
NCV = Numărul de certificate verzi contractat
P = Preţul de contract pentru un certificat verde, determinat conform Anexei 2 (Lei/CV)
(2) Vânzătorul notifică Operatorului Pieţei de Certificate Verzi, codul certificatelor verzi vândute
Cumpărătorului, conform Anexei 1.
Art. 8 - In fiecare luna de tranzactionare, Vanzătorul emite o factură pentru numărul de certificate verzi
stabilit conform art. 5, calculată in concordanta cu prevederile art. 7 şi la care anexează
Comunicarea C.N. Transelectrica S.A. cuprinzand lista codurilor certificatelor verzi vândute.
Art. 9 - (1) Cumpărătorul va plăti factura în termen de maxim 30 zile calendaristice, de la data emiterii
acesteia.
(2) Strict în scopul informării, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura prin fax/email la
data emiterii acesteia.
Art. 10 Vanzatorul transmite Operatorului pieţei de certificate verzi în termen de cel mult 5 (cinci)
zile calendaristice de la data efectuarii platii de catre Cumparator, Nota de informare sub semnatura
privata privind incasarea sumelor.
Art. 11 În cazul neachitării la data scadenţei prevăzută la art. 9 a obligaţiilor de plată prevăzute la
art. 7, cumpărătorul va plăti în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă corespunzătoare
ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru
fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după data scadenţei, până în ziua plăţii (exclusiv).
Art. 12 În cazul în care o sumă facturată de către vânzător este contestată integral sau în parte de
către cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă vânzătorului, în termen de maxim 3 zile
lucrătoare de la primirea facturii, cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată
până la data scadenţei. Contestaţiile ulterioare termenului menţionat nu se vor lua în considerare.
Vânzătorul se obligă să răspundă contestaţiei în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.
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 şi care se
aplică conform prevederilor art. 11.
Art. 13 Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislaţiei în vigoare, în contul vânzătorului. Se
consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al
cumpărătorului.
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Obligaţii şi garanţii
Art. 14 (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate
aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract,
respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.
(2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, în condiţii de confidenţialitate
conform prevederilor art. 18, la toate informaţiile, documentaţiile, datele sau cunoştinţele necesare pentru
buna derulare a prezentului contract.
(3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre Părţi din vina celeilalte Pǎrţi vor fi suportate de partea
vinovatǎ.
Art. 15 (1) Pǎrţile garanteazǎ una celeilalte cǎ prezentul contract reprezintǎ o obligaţie validǎ,
legalǎ, opozabilǎ în justiţie în termenii acestui contract.
(2) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, Părţile
răspund conform legii.
(3) Părţile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi/sau derularea prezentului contract care nu pot fi
soluţionate pe cale amiabilă să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente din Romania.
(4)Nici una din părţi nu poate cesiona parţial sau în totalitate drepturile şi obligaţiile decurgând din acest
contract fără obţinerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părţi.

Modificarea circumstanţelor
Art. 16 (1) În sensul prezentului contract, “modificare de circumstanţe” semnifică modificarea
cadrului legislativ, existenţa unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile opozabile partilor, existenţa
unor condiţii sau modificări ale statutului parţilor care împiedică îndeplinirea obligaţiilor contractuale,
precum şi alte situaţii prevǎzute în reglementǎrile specifice emise de ANRE.
(2) Modificarea circumstanţelor se va reflecta prin acte adiţionale încheiate între părţi.

Durata contractului şi condiţii de desfăşurare a acestuia
Art. 17 Prezentul contract intră în vigoare la data de 01.02.2018 şi este valabil pânǎ la data de
31.01.2019, cu exceptia indeplinirii conditiilor prevazute la art. 21, lit.b) si c).

Confidenţialitatea
Art. 18 (1) Fiecare Parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor,
documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să
nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi
contractante.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1):
a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;
b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;
c) informaţiile solicitate de operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi;
(3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 5 ani după încetarea valabilităţii prezentului contract.
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Forţa majoră
Art. 19 (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau totală a
obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. Circumstanţele
de forţă majoră sunt cele care pot apărea pe perioada derulării prezentului contract în urma producerii unor
evenimente deosebite (calamităţi naturale, război, embargou şi altele) care nu au putut fi luate în considerare
de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor.
(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părţi în termen de 3 zile
lucrătoare de la apariţia acesteia, cu confirmarea ulterioara a organelor competente de la locul producerii
evenimentului ce constituie forţă majoră.
(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerant de răspundere al
acesteia, dar antrenează obligaţia Părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte Părţi, prin
faptul necomunicării.
Neexecutare
Art. 20 (1) Daca din vina vanzatorului nu se realizeaza tranzactionarea certificatelor verzi
corespunzator numarului minim prevazut in Anexa 1, acesta este obligat sa achite cumparatorului o
despagubire a carei valoare se determina astfel:
Valoare despagubire (lei) = nr. CV netranzactionate * (2*Pmax – Pcontr), unde:
Pmax = pretul maxim de tranzactionare al certificatelor verzi, stabilit de ANRE (lei/CV);
Pcontr = pretul de contract (lei/CV).
Vanzatorul trebuie sa achite factura de despagubiri emisa de catre cumparator in termen de 2 zile
financiare de la primirea acesteia.
In cazul in care nu se realizeaza tranzactionarea certificatelor verzi din cauza ca vanzatorul nu
indeplineste obligatiile prevazute la art. 10, desi cumparatorul a efectuat plata contravalorii lor, vanzatorul
va plati cumparatorului valoarea despagubirii prevazute la punctul (1) si va returna totodata si valoarea
certificatelor verzi incasate si nelivrate inclusiv dobanda aferenta, calculata corespunzator art. 11.
(2) Daca din vina cumparatorului nu se realizeaza tranzactionarea certificatelor verzi corespunzator
numarului minim prevazut in Anexa 1, acesta este obligat sa achite vanzatorului o despagubire a carei
valoare se determina astfel:
Valoare despagubire (lei) = nr. CV netranzactionate *Pcontr, unde:
Pcontr = pretul de contract (lei/CV).
Cumpărătorul trebuie sa achite factura de despagubiri emisa de catre vanzator in termen de 2 zile financiare
de la primirea acesteia.
Încetarea contractului
Art. 21 Prezentul contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:
a) terminarea perioadei de valabilitate stabilitǎ conform prevederilor art. 17;
b) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre părţile contractante, 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;
c) prin Ordin / Decizie ANRE de încetare a aplicării cadrului de reglementare prin care a fost stabilit
prezentul contract.
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Dispoziţii finale
Art. 22 Acest contract şi toate obligaţiile Părţilor care rezultă din derularea acestuia, se supune în
totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.
Art. 23 (1) Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul contract.
(2) Dacǎ printr-un act normativ (Lege, Ordonanţǎ a Guvernului, Ordonanţǎ de Urgenta a Guvernului,
Hotǎrâre 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 pǎrţile contractante au
obligaţia preluǎrii modificǎrii/completǎrii într-un act adiţional la contract.
Prezentul contract a fost încheiat la data de ............................în două exemplare, câte unul pentru fiecare
Parte contractantă.

Vânzǎtor,

Cumpǎrǎtor,

Cernavoda Power S.A.
Jose Juan CANALES TRENAS
Administrator
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Anexa 1

Numărul de certificate verzi total contractate

Numar total de certificate verzi aferente perioadei de contractare, cu respectarea prevederilor aferente Art.
5.

Nr Crt.
1.

Numar Certificate Verzi
195000

Vânzǎtor,

Cumpǎrǎtor,

Cernavoda Power S.A.

Jose Juan CANALES TRENAS
Administrator
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Anexa 2

PREŢUL DE CONTRACT

Preţul de contract este de ……………………… Lei/certificat verde (fără TVA), si se incadreaza
in limitele legal stabilite. In cazul in care ANRE indexeaza pretul minim de tranzactionare a certificatelor
verzi, pretul de contract se va modifica in consecinta, prin act aditional.
Numar de
CV pentru
vanzare

Pretul
de
contract
(lei/CV)

Contravaloare CV
pentru vanzare (lei)

195000

Vânzǎtor,

Cumpǎrǎtor,

Cernavoda Power S.A.
Jose Juan CANALES TRENAS
Administrator
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Anexa 3
Prevederi specifice privind procedura de derulare a contractului

Persoana de contact din partea Vânzǎtorului:
Ramona BALICA
Manager Energetic
Telefon mobil: 0735 518 624
Telefon fix: 021 201 08 90
Fax: 021 201 08 92
e-mail: ramona.balica@edpr.com
Persoana de contact din partea Cumpǎrǎtorului:

Cǎile de comunicare convenite: telefon, fax, e-mail

Vânzǎtor,

Cumpǎrǎtor,

Cernavoda Power S.A.
Jose Juan CANALES TRENAS
Administrator
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