Societatea Energetică Electrica S.A.
Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1
010621, București
Tel: 0212085999, Fax: 0212085998
CIF: RO 13267221, J40/7425/2000
Capital social: 3.464.435.970 RON
www.electrica.ro

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: 28 iulie 2022
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: Indreptare erori identificate in raportarile privind tranzactiile cu
parti afiliate incheiate de companiile din cadrul Grupului Electrica in Semestrul 1 al anului 2022, in
conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017
Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra indreptarii unor erori in continutul raportarilor privind
tranzactiile cu parti afiliate incheiate de companiile din cadrul Grupului Electrica in Semestrul 1 al anului 2022,
in conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017. Erorile constatate sunt prezentate in Anexa la prezentul raport.

Director General
Alexandru-Aurelian Chirita
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Anexa: Informatii referitoare la erorile identificate si corectarea acestor erori
Partile tranzactiilor
Cumparator: EFSA
Vanzator: OPCOM

Tip si Nr.
Contract, data
incheierii
Conventia de
participare pe Piata
Intrazilnica 38103/
17 August 2021

Prestator: EFSA
Contract 22/15 feb
Beneficiar: DEER-TN 2018
AA 4/16 dec 2019
AA 5/31 dec 2020

Obiect
tranzactii
Valoare
vanzare
energie
electrica – PI

Serviciu de
reprezentare
ca Parte
Responsabila
cu
Echilibrarea

Raport Curent
(data publicarii,
cod)
5 ianuarie 2022,
cod IRIS (BVB)
- A99C,
cod RNS (LSE) 4818X

Eroare identificata

Termene si modalitati de plata:
„Participanții la P.I. emit facturile, cu data ultimei
zile a lunii de livrare și le transmit la OPCOM S.A.
pe email/fax, în primele trei zile bancare lucrătoare
ale lunii următoare lunii de livrare și în original sau
cu semnătură electronică, cel mai târziu până la data
de 10 ale lunii următoare lunii de livrare. Plata se
efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a
lunii urmatoare.”
14 ianuarie 2022, Penalitati stipulate:
cod IRIS (BVB) “In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul
- 722C7,
nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate
cod RNS (LSE) - prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din
4656Y
tariful stabilit prin contract, ca penalitati, o suma
echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful
lunar de prestare stabilit.”
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Corectare eroare
Termene si modalitati de plata:
„OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii
de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email,
Participantilor la P.I. in primele trei zile bancare
lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.
Participantul la P.I. are obligatia asigurarii
disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la
Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente
valorii obligatiilor nete de plata.”
Penalitati stipulate:
„In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu
reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful
stabilit prin contract, ca penalitati, o suma echivalenta cu o
cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare
stabilit.
In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste, total sau
partial, orice obligatie de plata nascuta in baza
prezentului Contract si/ sau normelor legale specifice
aplicabile pana la expirarea perioadei prevazute la clauza
13.3, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.
Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor de plata este ce a
dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor
pentru bugetul de stat, aplicata incepand cu prima zi
ulterioara termenului prevazut la paragraful 13.3, pana in
ziua platii (exclusiv).”

Partile tranzactiilor
Cumparator: TEL
Furnizor: EFSA

Tip si Nr.
Contract, data
incheierii
Contract nr. 321 /
20 iul 2004 - TN
AA nr. 15 / 30 iul
2020
Si
Contract nr. 575 /
06 nov 2017 – MN
AA nr. 2/
18.04.2019

Obiect
tranzactii
Refacturari
pensionari

Raport Curent
(data publicarii,
cod)
26 ianuarie 2022,
cod IRIS (BVB)
- 121FD,
cod RNS (LSE) 7502Z

Eroare identificata

Corectare eroare

Penalitati stipulate:
In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea
“facturilor in termen de 30 de zile de la data
scadentei, acesta datoreaza penalitati in cuantum de
0,05% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a
31-a zi si pana la achitarea integrala a facturii.
Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea
facturii.
si
In cazul in care platitorul nu achita contravaloarea
facturilor in termen de 30 de zile de la data scadentei,
acesta datoreaza penalitati egale cu nivelul
dobanzilor percepute pentru plata cu intarziere a
datoriilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta si
pana la achitarea integrala, inclusiv ziua platii.
Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea
facturii.”

Penalitati stipulate:
“In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea
facturilor in termen de 30 de zile de la data scadentei,
acesta datoreaza penalitati in cuantum de 0,05% pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a zi si pana la
achitarea integrala a facturii. Cuantumul penalitatilor nu
poate depasi valoarea facturii.
In cazul in care furnizorul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a
calcula daune – interese egale cu o suma echivalenta cu
cota de 0.05% din valoara contractului aferenta lunii in
care s-a constatat neindeplinirea, pentru fiecare zi de
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei, dar
nu mai mult de aceasta valoare.
si
In cazul in care platitorul nu achita contravaloarea
facturilor in termen de 30 de zile de la data scadentei,
acesta datoreaza penalitati egale cu nivelul dobanzilor
percepute pentru plata cu intarziere a datoriilor la bugetul
de stat, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi
dupa scadenta si pana la achitarea integrala, inclusiv ziua
platii. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea
facturii.
In cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatia
asumata prin pct.4.1.2. din contract, platitorul are dreptul
de a calcula daune interese cu o suma echivalenta cu cota
de 0,1% din valoarea contractului (a facturii de
decontare), aferenta lunii in care s-a constatat
neindeplinirea, pentru fiecare zi de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiei, dar numai mult de
aceasta valoare.”
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Tip si Nr.
Contract, data
incheierii
Prestator: EFSA
Contract 22/15 feb
Beneficiar: DEER-TN 2018
AA 4/16 dec 2019
AA 5/31 dec 2020
Partile tranzactiilor

Obiect
tranzactii
Serviciu de
reprezentare
ca Parte
Responsabila
cu
Echilibrarea

Raport Curent
(data publicarii,
cod)
27 mai 2022 cod IRIS (BVB)
- 29AA3,
cod RNS (LSE) 0751N

Eroare identificata

Corectare eroare

Penalitati stipulate”
„In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul
nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate
prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din
tariful stabilit prin contract, ca penalitati, o suma
echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful
lunar de prestare stabilit.”

Penalitati stipulate”
„In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu
reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful
stabilit prin contract, ca penalitati, o suma echivalenta cu o
cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare
stabilit.
In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste, total sau
partial, orice obligatie de plata nascuta in baza
prezentului Contract si/ sau normelor legale specifice
aplicabile pana la expirarea perioadei prevazute la clauza
13.3, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.
Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor de plata este ce a
dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor
pentru bugetul de stat, aplicata incepand cu prima zi
ulterioara termenului prevazut la paragraful 13.3, pana in
ziua platii (exclusiv).”
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