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Catre:    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) 

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) 

   Bursa de Valori Londra (LSE)  

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 

operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti 

Data Raportului: 24 iunie 2021 

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) 

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania 

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000 

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON  

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti 

(BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)  

 

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 923 

alin. (12) din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii 

Energetice Electrica SA (Electrica), cu Complexul Energetic Oltenia (CEO) 

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 23 iunie 2021, a unei tranzactii 

intre EFSA, filiala a Electrica, cu CEO, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor 

incheiate/efectuate in perioada 1 ianuarie – 22 iunie 2021 depaseste pragul de 5% din activele nete ale 

Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, respectiv 

depaseste valoarea de 202.466.778 RON.  

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 23 iunie 2021 impreuna cu restul tranzactiilor deja 

incheiate in perioada 1 ianuarie – 22 iunie 2021,  continand informatii cu privire la data incheierii, 

natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si 

datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt 

prezentate in Anexa 1. 

 

Director General            

Georgeta Corina Popescu       
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Anexa 1: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA si CEO in perioada 1 ianuarie – 23 iunie 2021, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017  

Tip si Nr. Contract, 

data incheierii 
Obiect tranzactii 

Valoare 

(mii RON) 

Data intrarii 

in vigoare 

Data 

expirare 

Garantii 

constituite 

(mii RON) 

Penalitati stipulate  Termene si modalitati de plata 

Vanzator: CEO 

Cumparator: EFSA 

Contract nr. 417/CEO 

/25 feb 2021, atribuit 

prin licitatie PCCB-LE-

Flex 

vanzare/cumparare energie 

electrica 
11.826 

25 februarie 

2021 

31 decembrie 

2022 
1.944 

Dobanzile pentru plata cu întarziere 

se calculeaza pentru fiecare zi de 

intarziere, incepand cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenta si 

pana la data stingerii sumei 

datorate, exclusiv ziua plaţii; 

Nivelul dobanzilor pentru plata cu 

intarziere este de 0,05%, pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la 

suma restanta. 

Despagubiri de 972 mii RON in 

cazul nedepunerii de catre EFSA a 

garantiilor prevazute in contract in 

favoarea CEO.     

Despagubiri suplimentare de 972 

mii RON, in caz de reziliere.  

Plata se efectueaza dupa livrare, 

pana la termenul scadent, respectiv 

a-15-a zi calendaristica de la data 

emiterii facturii. 

Pe parcursul derularii contractului, 

in ultima zi a lunii de livrare, 

vanzatorul va emite si transmite 

catre cumparator o factura cu suma 

pe care acesta trebuie sa o 

plateasca pentru energia livrata in 

respectiva luna contractuala 

 

Contract nr. 436/CEO 

/25 feb 2021, atribuit 

prin licitatie PCCB-LE-

Flex 

vanzare/cumparare energie 

electrica 
11.826 

25 februarie 

2021 

31 decembrie 

2022 
1.944 

Dobanzile pentru plata cu întarziere 

se calculeaza pentru fiecare zi de 

intarziere, incepand cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenta si 

pana la data stingerii sumei 

datorate, exclusiv ziua plaţii; 

Nivelul dobanzilor pentru plata cu 

intarziere este de 0,05%, pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la 

suma restanta. 

Despagubiri de 972 mii RON in 

cazul nedepunerii de catre EFSA a 

garantiilor prevazute in contract in 

favoarea CEO.     

Despagubiri suplimentare de 972 

mii RON, in caz de reziliere. 

Plata se efectueaza dupa livrare, 

pana la termenul scadent, respectiv 

a-15-a zi calendaristica de la data 

emiterii facturii. 

Pe parcursul derularii contractului, 

in ultima zi a lunii de livrare, 

vanzatorul va emite si transmite 

catre cumparator o factura cu suma 

pe care acesta trebuie sa o 

plateasca pentru energia livrata in 

respectiva luna contractuala 

 

Contract nr. 612/CEO 

/17 mar 2021, atribuit 

prin licitatie PCCB-LE-

Flex 

vanzare/cumparare energie 

electrica 
23.652 

17 martie 

2021 

31 decembrie 

2022 
3.888 

Dobanzile pentru plata cu întarziere 

se calculeaza pentru fiecare zi de 

intarziere, incepand cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenta si 

Plata se efectueaza dupa livrare, 

pana la termenul scadent, respectiv 

a-15-a zi calendaristica de la data 

emiterii facturii. 
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pana la data stingerii sumei 

datorate, exclusiv ziua plaţii; 

Nivelul dobanzilor pentru plata cu 

intarziere este de 0,05%, pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la 

suma restanta. 

Despagubiri de 1.944 mii RON in 

cazul nedepunerii de catre EFSA a 

garantiilor prevazute in contract in 

favoarea CEO.     

Despagubiri suplimentare de 1.944 

mii RON, in caz de reziliere. 

Pe parcursul derularii contractului, 

in ultima zi a lunii de livrare, 

vanzatorul va emite si transmite 

catre cumparator o factura cu suma 

pe care acesta trebuie sa o 

plateasca pentru energia livrata in 

respectiva luna contractuala 

 

Contract nr. 795/CEO 

/1 apr 2021, atribuit 

prin licitatie PCCB-LE-

Flex 

vanzare/cumparare energie 

electrica 
24.535,01 1 aprilie 2021 

31 decembrie 

2022 
4.033,15 

Dobanzile pentru plata cu întarziere 

se calculeaza pentru fiecare zi de 

intarziere, incepand cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenta si 

pana la data stingerii sumei 

datorate, exclusiv ziua plaţii; 

Nivelul dobanzilor pentru plata cu 

intarziere este de 0,05%, pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la 

suma restanta. 

Despagubiri de 2.016,58 mii RON 

in cazul nedepunerii de catre EFSA 

a garantiilor prevazute in contract in 

favoarea CEO.     

Despagubiri suplimentare de 

2.016,58 mii RON, in caz de 

reziliere. 

Plata se efectueaza dupa livrare, 

pana la termenul scadent, respectiv 

a-15-a zi calendaristica de la data 

emiterii facturii. 

Pe parcursul derularii contractului, 

in ultima zi a lunii de livrare, 

vanzatorul va emite si transmite 

catre cumparator o factura cu suma 

pe care acesta trebuie sa o 

plateasca pentru energia livrata in 

respectiva luna contractuala 

 

Contract nr. 992/CEO 

/26 apr 2021, atribuit 

prin licitatie PCCB-LE-

Flex 

vanzare/cumparare energie 

electrica 
13.467,62 

26 aprilie 

2021 

31 decembrie 

2022 
2.213,86 

Dobanzile pentru plata cu întarziere 

se calculeaza pentru fiecare zi de 

intarziere, incepand cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenta si 

pana la data stingerii sumei 

datorate, exclusiv ziua plaţii; 

Nivelul dobanzilor pentru plata cu 

intarziere este de 0,05%, pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la 

suma restanta. 

Despagubiri de 1.106,93 mii RON 

in cazul nedepunerii de catre EFSA 

a garantiilor prevazute in contract in 

Plata se efectueaza dupa livrare, 

pana la termenul scadent, respectiv 

a-15-a zi calendaristica de la data 

emiterii facturii. 

Pe parcursul derularii contractului, 

in ultima zi a lunii de livrare, 

vanzatorul va emite si transmite 

catre cumparator o factura cu suma 

pe care acesta trebuie sa o 

plateasca pentru energia livrata in 

respectiva luna contractuala 
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favoarea CEO.     

Despagubiri suplimentare de 

1.106,93 mii RON, in caz de 

reziliere. 

Contract nr. 993/CEO 

/26 apr 2021, atribuit 

prin licitatie PCCB-LE-

Flex 

vanzare/cumparare energie 

electrica 
13.506,17 

26 aprilie 

2021 

31 decembrie 

2022 
2.220,19 

Dobanzile pentru plata cu întarziere 

se calculeaza pentru fiecare zi de 

intarziere, incepand cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenta si 

pana la data stingerii sumei 

datorate, exclusiv ziua plaţii; 

Nivelul dobanzilor pentru plata cu 

intarziere este de 0,05%, pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la 

suma restanta. 

Despagubiri de 1.110,10 mii RON 

in cazul nedepunerii de catre EFSA 

a garantiilor prevazute in contract in 

favoarea CEO.     

Despagubiri suplimentare de 

1.110,10 mii RON, in caz de 

reziliere. 

Plata se efectueaza dupa livrare, 

pana la termenul scadent, respectiv 

a-15-a zi calendaristica de la data 

emiterii facturii. 

Pe parcursul derularii contractului, 

in ultima zi a lunii de livrare, 

vanzatorul va emite si transmite 

catre cumparator o factura cu suma 

pe care acesta trebuie sa o 

plateasca pentru energia livrata in 

respectiva luna contractuala 

 

Contract nr. 994/CEO 

/26 apr 2021, atribuit 

prin licitatie PCCB-LE-

Flex 

vanzare/cumparare energie 

electrica 
13.461,49 

26 aprilie 

2021 

31 decembrie 

2022 
2.212,85 

Dobanzile pentru plata cu întarziere 

se calculeaza pentru fiecare zi de 

intarziere, incepand cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenta si 

pana la data stingerii sumei 

datorate, exclusiv ziua plaţii; 

Nivelul dobanzilor pentru plata cu 

intarziere este de 0,05%, pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la 

suma restanta. Despagubiri de 

1.106,42 mii RON in cazul 

nedepunerii de catre EFSA a 

garantiilor prevazute in contract in 

favoarea CEO.     

Despagubiri suplimentare de 

1.106,42 mii RON, in caz de 

reziliere. 

Plata se efectueaza dupa livrare, 

pana la termenul scadent, respectiv 

a-15-a zi calendaristica de la data 

emiterii facturii. 

Pe parcursul derularii contractului, 

in ultima zi a lunii de livrare, 

vanzatorul va emite si transmite 

catre cumparator o factura cu suma 

pe care acesta trebuie sa o 

plateasca pentru energia livrata in 

respectiva luna contractuala 

 

Contract nr. 995/CEO 

/26 apr 2021, atribuit 

prin licitatie PCCB-LE-

Flex 

vanzare/cumparare energie 

electrica 
13.507,04 

26 aprilie 

2021 

31 decembrie 

2022 
2.220,34 

Dobanzile pentru plata cu întarziere 

se calculeaza pentru fiecare zi de 

intarziere, incepand cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenta si 

Plata se efectueaza dupa livrare, 

pana la termenul scadent, respectiv 

a-15-a zi calendaristica de la data 

emiterii facturii. 
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pana la data stingerii sumei 

datorate, exclusiv ziua plaţii; 

Nivelul dobanzilor pentru plata cu 

intarziere este de 0,05%, pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la 

suma restanta. 

Despagubiri de 1.110,17 mii RON 

in cazul nedepunerii de catre EFSA 

a garantiilor prevazute in contract in 

favoarea CEO.     

Despagubiri suplimentare de 

1.110,17 mii RON, in caz de 

reziliere. 

Pe parcursul derularii contractului, 

in ultima zi a lunii de livrare, 

vanzatorul va emite si transmite 

catre cumparator o factura cu suma 

pe care acesta trebuie sa o 

plateasca pentru energia livrata in 

respectiva luna contractuala 

 

Contract nr. 996/CEO 

/26 apr 2021, atribuit 

prin licitatie PCCB-LE-

Flex 

vanzare/cumparare energie 

electrica 
13.354,62 

26 aprilie 

2021 

31 decembrie 

2022 
2.195,28 

Dobanzile pentru plata cu întarziere 

se calculeaza pentru fiecare zi de 

intarziere, incepand cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenta si 

pana la data stingerii sumei 

datorate, exclusiv ziua plaţii; 

Nivelul dobanzilor pentru plata cu 

intarziere este de 0,05%, pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la 

suma restanta. 

Despagubiri de 1.097,64 mii RON 

in cazul nedepunerii de catre EFSA 

a garantiilor prevazute in contract in 

favoarea CEO.     

Despagubiri suplimentare de 

1.097,64 mii RON, in caz de 

reziliere. 

Plata se efectueaza dupa livrare, 

pana la termenul scadent, respectiv 

a-15-a zi calendaristica de la data 

emiterii facturii. 

Pe parcursul derularii contractului, 

in ultima zi a lunii de livrare, 

vanzatorul va emite si transmite 

catre cumparator o factura cu suma 

pe care acesta trebuie sa o 

plateasca pentru energia livrata in 

respectiva luna contractuala 

 

Contract nr. 997/CEO 

/26 apr 2021, atribuit 

prin licitatie PCCB-LE-

Flex 

vanzare/cumparare energie 

electrica 
13.349,80 

26 aprilie 

2021 

31 decembrie 

2022 
2.194,49 

Dobanzile pentru plata cu întarziere 

se calculeaza pentru fiecare zi de 

intarziere, incepand cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenta si 

pana la data stingerii sumei 

datorate, exclusiv ziua plaţii; 

Nivelul dobanzilor pentru plata cu 

intarziere este de 0,05%, pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la 

suma restanta. 

Despagubiri de 1.097,24 mii RON 

in cazul nedepunerii de catre EFSA 

Plata se efectueaza dupa livrare, 

pana la termenul scadent, respectiv 

a-15-a zi calendaristica de la data 

emiterii facturii. 

Pe parcursul derularii contractului, 

in ultima zi a lunii de livrare, 

vanzatorul va emite si transmite 

catre cumparator o factura cu suma 

pe care acesta trebuie sa o 

plateasca pentru energia livrata in 

respectiva luna contractuala 
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a garantiilor prevazute in contract in 

favoarea CEO.     

Despagubiri suplimentare de 

1.097,24 mii RON, in caz de 

reziliere. 

Contract nr. 998/CEO 

/26 apr 2021, atribuit 

prin licitatie PCCB-LE-

Flex 

vanzare/cumparare energie 

electrica 
13.507,04 

26 aprilie 

2021 

31 decembrie 

2022 
2.220,34 

Dobanzile pentru plata cu întarziere 

se calculeaza pentru fiecare zi de 

intarziere, incepand cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenta si 

pana la data stingerii sumei 

datorate, exclusiv ziua plaţii; 

Nivelul dobanzilor pentru plata cu 

intarziere este de 0,05%, pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la 

suma restanta. 

Despagubiri de 1.110,17 mii RON 

in cazul nedepunerii de catre EFSA 

a garantiilor prevazute in contract in 

favoarea CEO.     

Despagubiri suplimentare de 

1.110,17 mii RON, in caz de 

reziliere. 

Plata se efectueaza dupa livrare, 

pana la termenul scadent, respectiv 

a-15-a zi calendaristica de la data 

emiterii facturii. 

Pe parcursul derularii contractului, 

in ultima zi a lunii de livrare, 

vanzatorul va emite si transmite 

catre cumparator o factura cu suma 

pe care acesta trebuie sa o 

plateasca pentru energia livrata in 

respectiva luna contractuala 

 

Contract nr. 999/CEO 

/26 apr 2021, atribuit 

prin licitatie PCCB-LE-

Flex 

vanzare/cumparare energie 

electrica 
13.385,72 

26 aprilie 

2021 

31 decembrie 

2022 
2.200,39 

Dobanzile pentru plata cu întarziere 

se calculeaza pentru fiecare zi de 

intarziere, incepand cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenta si 

pana la data stingerii sumei 

datorate, exclusiv ziua plaţii; 

Nivelul dobanzilor pentru plata cu 

intarziere este de 0,05%, pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la 

suma restanta. 

Despagubiri de 1.100,20 mii RON 

in cazul nedepunerii de catre EFSA 

a garantiilor prevazute in contract in 

favoarea CEO.     

Despagubiri suplimentare de 

1.100,20 mii RON, in caz de 

reziliere. 

Plata se efectueaza dupa livrare, 

pana la termenul scadent, respectiv 

a-15-a zi calendaristica de la data 

emiterii facturii. 

Pe parcursul derularii contractului, 

in ultima zi a lunii de livrare, 

vanzatorul va emite si transmite 

catre cumparator o factura cu suma 

pe care acesta trebuie sa o 

plateasca pentru energia livrata in 

respectiva luna contractuala 

 

Contract nr. 1000/CEO 

/26 apr 2021, atribuit 

prin licitatie PCCB-LE-

vanzare/cumparare energie 

electrica 
13.348,49 

26 aprilie 

2021 

31 decembrie 

2022 
2.194,27 

Dobanzile pentru plata cu întarziere 

se calculeaza pentru fiecare zi de 

intarziere, incepand cu ziua imediat 

Plata se efectueaza dupa livrare, 

pana la termenul scadent, respectiv 
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Flex următoare termenului de scadenta si 

pana la data stingerii sumei 

datorate, exclusiv ziua plaţii; 

Nivelul dobanzilor pentru plata cu 

intarziere este de 0,05%, pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la 

suma restanta. 

Despagubiri de 1.097,14 mii RON 

in cazul nedepunerii de catre EFSA 

a garantiilor prevazute in contract in 

favoarea CEO.     

Despagubiri suplimentare de 

1.097,14 mii RON, in caz de 

reziliere. 

a-15-a zi calendaristica de la data 

emiterii facturii. 

Pe parcursul derularii contractului, 

in ultima zi a lunii de livrare, 

vanzatorul va emite si transmite 

catre cumparator o factura cu suma 

pe care acesta trebuie sa o 

plateasca pentru energia livrata in 

respectiva luna contractuala 

 

Contract nr. 1001/CEO 

/26 apr 2021, atribuit 

prin licitatie PCCB-LE-

Flex 

vanzare/cumparare energie 

electrica 
13.437,84 

26 aprilie 

2021 

31 decembrie 

2022 
2.208,96 

Dobanzile pentru plata cu întarziere 

se calculeaza pentru fiecare zi de 

intarziere, incepand cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenta si 

pana la data stingerii sumei 

datorate, exclusiv ziua plaţii; 

Nivelul dobanzilor pentru plata cu 

intarziere este de 0,05%, pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la 

suma restanta. 

Despagubiri de 1.104,48 mii RON 

in cazul nedepunerii de catre EFSA 

a garantiilor prevazute in contract in 

favoarea CEO.     

Despagubiri suplimentare de 

1.104,48 mii RON, in caz de 

reziliere. 

Plata se efectueaza dupa livrare, 

pana la termenul scadent, respectiv 

a-15-a zi calendaristica de la data 

emiterii facturii. 

Pe parcursul derularii contractului, 

in ultima zi a lunii de livrare, 

vanzatorul va emite si transmite 

catre cumparator o factura cu suma 

pe care acesta trebuie sa o 

plateasca pentru energia livrata in 

respectiva luna contractuala 

 

Contract nr. 1424/CEO 

/23 iun 2021, atribuit 

prin licitatie PCCB-NC 

vanzare/cumparare energie 

electrica 
17.601,75 23 iunie 2021 

31 decembrie 

2021 
5.738,40 

Neplata facturilor conform 

termenelor stabilite in contract, 

atrage dupa sine plata de penalităti 

de intarziere, dupa cum urmeaza:                                                     

a)     penalitatile de intarziere se 

calculeaza pentru fiecare zi de 

intarziere, incepand cu ziua imediat 

urmatoare termenului de scadenta si 

pana la data stingerii sumei 

datorate, inclusiv;                     

b)     nivelul penalitatilor de 

Factura se emite, pentru perioada 

de livrare, cel tarziu în prima zi 

lucratoare a lunii imediat 

următoare lunii de livrare. 

Plata se efectueaza conform 

termenului limita inscris pe 

factura, respectiv inainte de ultima 

dintre datele urmatoare: (a) a 7-a zi 

lucrătoare de la data transmiterii 

facturii sau (b) cea de-a 8-a zi 
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intarziere corespunde ca procent 

dobanzii datorate pentru neplata la 

termen a obligaţiilor catre bugetul 

de stat, pentru fiecare zi de 

intarziere. 

lucratoare imediat urmatoare lunii 

de livrare. 

Vanzator: EFSA 

Cumparator: CEO 

C 1317 / 23 nov 2011 - 

Isalnita 

AA nr 7 / 02 dec 2020 - 

Isalnita 

C R40 / 24 ian 2011 - 

Chiscani 

AA nr 8 / 29 mar 2019 - 

Chiscani 

Refacturari – cota energie 

pensionari; 

Contravaloare energie 

electrica acordata 

persoanelor fizice 

beneficiare ale prevederilor 

HG.1041/2003 si 

HG.1461/2003 

19,15 

23 

noiembrie 

2011 

pe perioada 

HG 

1041/2003 

si HG 

1461/2003 

 

N/A 

0,1% din valoarea facturii de 

decontare pentru fiecare zi de 

intarizere, inclusiv ziua platii. 

Cuantumul penalitatilor nu poate 

depasi valoarea facturii de 

decontare 

Factura se emite pana pe data de 15 

a fiecarei luni, cu data de emitere 

ultima zi calendaristica din luna 

precedenta. 

Plata se efectueaza in 30 de zile de 

la emiterea facturii 

 

Total valoare executata in perioada 1 ianuarie – 23 iunie 2021: 223.785,74 mii RON 

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra CEO la 22.06.2021: 4,18 mii RON 

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre CEO la 22.06.2021: 7.508,09 mii RON 

 


