
Energie electrică necesară pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) al 

CNTEE Transelectrica S.A.  

CĂTRE: TOȚI PARTICIPANȚII LA PIAȚĂ INTERESAȚI 

 

CNTEE TRANSELECTRICA S.A. intenţionează să achiziţioneze energie electrică pentru 

acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) prin încheierea de contracte bilaterale direct 

negociate între părţi, conform Art.36 alin (2) si (4) din Legea energiei electrice şi gazelor 

naturale nr.123/2012. 

Entitatea contractantă: CNTEE TRANSELECTRICA S.A., Societate Administrată în sistem 

Dualist, cu sediul în Bucureşti, B-dul Gheorghe Magheru, nr.33, punct de lucru Strada Olteni 2-

4, sector 3, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului cu numărul J40/8060/2000, 

Cod Unic de Înregistrare nr. 13328043, cu atribut fiscal RO, tel. +4021.3035611, fax. 

+4021.3035610, vă invită să transmiteți propunerea de ofertă pentru următoarea achiziție: 

1) Obiectul contractului: Asigurarea energiei electrice pentru acoperirea consumului 

propriu tehnologic (CPT) al CNTEE Transelectrica S.A.  

2) Metoda de atribuire aplicată: Negociere directă între părţi cf. Art.36 alin (2) şi (4) din 

Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012 şi Art.3 lit.o) din Regulamentul (UE) 

943/2019. 

3) Descriere Contract: furnizare de energie electrică pentru acoperirea consumului 

propriu tehnologic CPT, pentru o perioada de 12 luni (01.01.2022-31.12.2022). 

Consumul propriu tehnologic (CPT) este diferența dintre cantitatea de energie electrică intrată 

în reţeaua de transport și cantitatea de energie electrică ieșită din aceeaşi reţea, care include 

CPT tehnic (consum de energie electrică produs în timpul procesului fizic de transport de 

energie electrică prin rețea) și pierderile comerciale (cauzate de diferenţe în citirea ş i 

măsurarea datelor, erori umane etc.) 

Cantitate estimată: 175.200,00 MWh, la o putere constantă de 20MW pe ID  

Furnizorul/traderul de energie electrică cu care se va încheia contractul va avea următoarele 

obligaţii: 

a) să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice / activitatea de trader de energie 

electrică şi să respecte prevederile acesteia pe întreaga perioadă de derulare a 

contractului; 

b) să asigure Consumatorului energia electrică în termenii contractului;  

c) să factureze Consumatorului energia electrică în conformitate cu prevederile 

contractului; 

d) să notifice Consumatorului intenţia de reziliere a contractului în condiţiile prevăzute 

în contract; 

e) să constituie o garanție de bună execuție a Contractului având o valabilitate care să 

depășească cu 20 (douăzeci) zile data de încheiere fizică a livrării de energie 

electrică, în cuantum de 5% din valoarea energiei contractate, fără TVA; 

 

4) Modul de prezentare al ofertei: 

Contractul de furnizare de energie electrică va fi pus la dispoziţia CNTEE Transelectrica SA. 

împreună cu oferta. Contractul depus de furnizorul/traderul declarat câştigător poate fi supus 

negocierii părţilor. 



Ofertele de preţ vor fi exprimate în lei, cu două zecimale. 

Preţul unitar ofertat (Pc) va fi în lei/MWh, fără TVA, şi va include tariful aferent serviciului de 

transport pentru introducerea energiei în reţea Tg. Prețul de contract se va determina în baza 

Pc și a taxelor și tarifelor reglementate de către Autoritatea Competentă. 

 

5) Condiţii referitoare la contract: 

Contract de furnizare energie electrică încheiat între CNTEE TRANSELECTRICA S.A. în 

calitate de „Cumpărător” şi operatorul economic selectat în baza criteriului de atribuire, în 

calitate de „Furnizor”. 

Durata Contractului: 12 luni (01.01.2022 – 31.12.2022). 

6) Termen depunere oferte: Ofertele vor fi transmise până la data de 22.10.2021 prin e-mail, 

către cpt@transelectrica.ro. 

CNTEE TRANSELECTRICA S.A. îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor modificarea, 

completarea sau eliminarea unor clauze contractuale (cu excepţia celor reglementate expres 

prin lege). 

Ȋn cazul în care un ofertant nu acceptă să renunţe la anumite clauze contractuale care sunt în 

mod evident dezavantajoase pentru „Cumpărător”, acesta din urmă îşi rezervă dreptul să 

refuze oferta în cauză şi va lua în considerare oferta clasată pe locul următor. 

7) Criteriul de evaluare aplicabil ofertelor: Preţul cel mai scăzut 

Preţ unitar (Pc) = Preţul unitar ofertat exprimat în lei/MWh, fără TVA, care include tariful aferent 

serviciului de transport pentru introducerea energiei în reţea Tg. 

8) Valabilitate ofertă: 60 zile de la data limită de depunere. 

9) Informaţii suplimentare şi/sau clarificări pot fi solicitate de la: Bogdana PANTEA 

Şef Birou CPT – tel. 021 3035731 / 0752061356 e-mail: bogdana.pantea@transelectrica.ro 

Prezentul anunţ nu reprezintă o obligaţie de cumpărare din partea CNTEE Transelectrica S.A. 

decât după transmiterea unei comunicări în acest sens. 

 

 


