CONTRACT
DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A GAZELOR NATURALE
Nr……………. din ……………..
Cap. I Părţile contractante
Art. 1
Societatea comercială, ........................... ........................... S.A./S.R.L., persoană juridică
română, cu sediul în .................., ..........................., ................., sector ............., cod poştal
................., telefon ............., fax ............., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ..............,
cod unic de înregistrare .............., cont nr. ................., deschis la .............., filiala ..............,
reprezentată legal de ................, în calitate de ......................., şi ....................., în calitate
de...................., titular al licenţei de Furnizare a gazelor naturale nr. ......... din ............, denumită
în cele ce urmează,„Vânzătorul”,
Societatea comercială, ........................... ........................... S.A./S.R.L., persoană juridică
română, cu sediul în .................., ..........................., ................., sector ............., cod poştal
................., telefon ............., fax ............., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ..............,
cod unic de înregistrare .............., cont nr. ................., deschis la .............., filiala ..............,
reprezentată legal de ................, în calitate de ......................., şi ....................., în calitate
de...................., titular al licenţei de Furnizare a gazelor naturale nr. ......... din ............, denumită
în cele ce urmează,„Cumpărătorul”,
Vânzătorul şi Cumpărătorul fiind denumiţi în continuare, în mod individual „Partea” şi în mod
colectiv, „Părţile”, au convenit încheierea prezentului contract de vânzare-cumpărare de gaze
naturale („Contractul”),cu respectarea următorilor termeni şi condiţii:
Cap. II Terminologie
Art. 2
În scopul prezentului Contract, termenii redactaţi cu majuscule au sensul atribuit conform
definiţiilor din Anexa nr. 1 la Contract.
Cap. III Obiectul contractului
Art. 3
(1)

Obiectul Contractului este reprezentat de vânzarea de către Vânzător si cumpărarea de către
Cumpărător, la preţul convenit, a unor cantităţi determinate de gaze naturale din producţia
internă curentă şi/sau producţia internă din înmagazinare, exprimate în unităţi de
energie(„Cantitatea Contractată”).

(2)

Cumpărătorul are obligația de a prelua şi plăti conform prezentului Contract întreaga Cantitate
Contractată.

(3)

Părţile se obligă să respecte prevederile cadrului de reglementare din domeniul gazelor
naturale, inclusiv, fără însă a se limita la cele ale Codului Reţelei pentru Sistemul Naţional de
Transport. În acest sens, în cazul modificării cadrului de reglementare în vigoare, prevederile
prezentului Contract se vor amenda în mod corespunzător.

Cap. IV Obligaţia de preluare
Art. 4
(1)

Obligaţia Cumpărătorului de preluare conform Art. 3 de mai sus se reduce în mod
corespunzător dacă livrarea gazelor naturale de către Vânzător către Cumpărător a fost
întreruptă sau limitată datorită:
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a) existenţei unui caz de forţă majoră;
b) culpei Vânzătorului;
c) reducerii livrărilor la solicitarea OST, potrivit legislaţiei în vigoare, în situaţii în care este
periclitată siguranţa sistemului pentru livrări prin SNT. Sunt exceptate situaţiile datorate
dezechilibrelor surse/consumuri induse de alţi utilizatori ai sistemelor de
transport/distribuţie;
d) reducerii livrărilor la solicitarea Vânzătorului, în situaţii în care este periclitată siguranţa
sistemului de Conducte din Amonte,;
e) reviziilor şi/sau reparaţiilor anunţate în scris de către OST;
f) oricarei alte situații prevăzute de lege.
(2)

Cumpărătorul are dreptul să devieze parţial sau total de la obligaţia de preluare determinată în
condiţiile stipulate la Art. 3 în cazul situaţiilor de urgenţă aşa cum sunt definite în Legea nr.
346/2007 cu toate modificările ulterioare.

Cap. V Obligaţia de livrare
Art. 5
(1)

Cantitatea Contractată Zilnic, astfel cum este mai jos definită,va fi livrată de către Vânzător la
Punctele de Predare/Preluare comercială prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Contract, cu
respectarea legislaţiei în vigoare.

(2)

Vânzătorul se obligă să pună zilnic la dispoziţia Cumpărătorului o cantitate de gaze naturale
reprezentând media aritmetică rezultată prin împărţirea Cantităţii Contractate Lunar la număr
de zile din Perioada de Livrare respectivă („Cantitatea Contractată Zilnic”).

(3)

Obligaţia lunară de livrare nu poate produce efecte atunci când Vânzătorul nu a avut
posibilitatea să o îndeplinească din cauza uneia dintre situaţiile prevăzute la Art. 4 (1) de mai
sus - cu excepţia culpei proprii - şi la Art.14 (1) punctul (c).

Cap. VI Durata Contractului
Art. 6
(1)

Prezentul Contract se încheie pe perioada de ………............ – ......................

Cap. VII Predarea/preluarea gazelor naturale, măsurarea gazelor naturale
Art. 7
(1)

Predarea/preluarea gazelor naturale se face la termenul şi locurile stabilite conform Anexei 3
la prezentul Contract, pe bază de proces verbal lunar de predare-preluare încheiat pe baza
cantităţilor zilnice nominalizate de către Vânzător.

(2)

Cheltuielile ocazionate de predarea/preluarea gazelor naturale în punctele de Predare/Preluare
Comercială vor fi suportate conform prevederilor legislaţiei în vigoare, după cum urmează:
a) Vânzătorul consimte să suporte plata tuturor costurilor fără a se limita la impozite, taxe
sau tarife impuse de orice autoritate guvernamentală asupra sau în legătură cu gazele
naturale înainte de sau în momentul livrării acestora către cumpărător în punctul (punctele)
de livrare.
b) Cumpărătorul consimte să suporte plata tuturor costurilor, fără a se limita la impozite, taxe
sau tarife impuse de orice autoritate guvernamentală asupra sau în legătură cu gazele
naturale după primirea acestora de către cumpărător în punctul (punctele) de preluare
(inclusiv pentru accizele aferente pentru gazele cumpărate, în conformitate cu declarația
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completată de către Cumpărător în conformitate cu modelul din Anexa 5 la prezentul
contract).
Art. 8
(1)

Măsurarea cantităţilor de gaze naturale se face continuu, cu ajutorul contoarelor/sistemelor şi
echipamentelor de măsurare, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în reglementările
metrologice şi în standardele în vigoare. Determinarea cantităţilor de gaze naturale şi
conversia în unităţi de energie în Punctele de Predare/Preluare comercială se face zilnic,
respectiv conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

(2)

Măsurarea cantităţilor de gaze naturale contractate şi determinarea puterii calorifice
superioare pot fi contestate justificat de către partea interesată; în acest caz, se va proceda
conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 9
(1)

Calitatea gazelor naturale livrate trebuie să respecte condiţiile impuse prin legislaţia în vigoare
şi va fi atestată pe baza buletinelor de analiză a probelor prelevate la Punctele de
Predare/Preluare comercială, conform reglementărilor în vigoare.

(2)

Calitatea gazelor naturale va fi atestată lunar pe baza buletinelor de analiză elaborate conform
reglementărilor în vigoare. La solicitarea justificată a uneia dintre Părţi se vor efectua analize
ori de câte ori este necesar, conform legislaţiei în vigoare.

(3)

Vânzătorul va pune la dispoziţia Cumpărătorului, la cererea scrisă a acestuia, buletinele de
analiză prevăzute la alin. (1) de mai sus, cu respectarea reglementărilor in vigoare.

Cap. VIII Preţul Contractului. Condiţii şi modalităţi de plată
Art. 10
(1)

La data încheierii prezentului Contract, preţul gazelor naturale ce formează obiectul
prezentului Contract („Preţul Contractual”), este de …....... Lei/MWh.

(2)

Obligaţiile de declarare şi plată a accizei către Bugetul Consolidat al Statului pentru gazele
naturale achiziţionate în baza prezentului Contract se stabilesc în conformitate cu prevederile
legislației fiscale.

Art. 11
(1)

Vânzătorul va emite o factură fiscală, în primele 15 zile ale lunii următoare lunii de livrare
pentru Cantitatea de gaze naturale efectiv livrată în baza Contractului. Factura emisă de
Vânzător are Data Scadentă de plată în data de 20 (douăzeci) a lunii următoare lunii de
livrare. În cazul în care Vânzătorul comunică factura după data de 15 (cincisprezece) a lunii
următoare lunii de livrare, factura va avea Data Scadentă 5 (cinci) zile calendaristice de la data
comunicării.
Factura fiscală pentru cantitatea de gaze naturale livrată va cuprinde:
a) cantitatea livrată Cumpărătorului, stabilită pe baza „Procesului - Verbal” întocmit conform
Art. 7;
b) preţul de livrare determinat conform Art. 10;
c) suma totală datorată la care se adaugă TVA aplicabil;
d) Data Scadentă a facturii emise este ………....

(2)

Facturile întocmite de Vânzător corespunzător prevederilor prezentului Contract se vor
transmite Cumpărătorului prin fax, la data emiterii, şi în original, prin scrisoare recomandată
cu confirmare de primire.

(3)

Respectivul fax va fi considerat a fi fost primit atunci când va fi confirmat de echipamentul de
recepţie a destinatarului, cu excepţia faptului când o asemenea confirmare are loc după orele
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17.00 ale oricărei zile lucrătoare, caz în care se va considera că a fost primit la ora 9.00 a
primei Zile Lucrătoare următoare celei în care s-a primit confirmarea.
(4)

Plata gazelor naturale se va efectua de către Cumpărător prin virament bancar sau prin orice
instrument de plată legal, agreat de către Părţi potrivit Contractului şi în baza facturilor emise
de către Vânzător.

(5)

Plata prin virament bancar sau prin orice alte instrumente de plată se consideră efectuată la
data la care contul bancar al Vânzătorului este creditat cu suma reprezentând valoarea
facturată. Plata se va face în contul Vânzătorului înscris în factura.

(6)

Cumpărătorul va efectua plata obligațiilor contractuale (preț gaze naturale, dobânzi de
întârziere, daunele directe dovedite) in ordinea scadentei obligațiilor rezultate din orice
contract anterior, prezent și viitor încheiat cu vânzătorul pe piața centralizată a contractelor
bilaterale de gaze naturale. În cazul în care Data Scadentă este zi nelucrătoare, termenul de
plată este prima Zi Lucrătoare imediat următoare.

(7)

Neachitarea la termenul scadent de plată a facturilor emise conform prezentului articol, dă
dreptul la:
a) perceperea unei cote a dobânzilor de întârziere egală cu nivelul majorărilor pentru neplata
la termen a obligaţiilor faţă de Bugetul de Stat Consolidat, calculată pentru fiecare zi de
întârziere, începând cu ziua imediat următoare datei scadente, până la achitarea integrală a
debitului, inclusiv ziua plăţii;
b) executarea garanțiilor prezentate de către Cumpărător în conformitate cu prevederile Art.
12.

Cap. IX Garantarea plății
Art. 12
(1)

Cumpărătorul este obligat fie să prezinte Vânzătorului un instrument financiar de
plată/garantare a plăţilor convenit între Părţi fie sa efectueze plata în avans a Cantității
contractate. În cazul efectuării plății integrale înainte de termenul limită contractual,
instrumentul financiar de garantare va fi returnat cumpărătorului în termen de 48 de ore de la
data debitării contului vânzătorului;

(2)

Scrisoarea de garanție bancară va fi emisă sau avizată de o bancă comercială agreată de
Vânzător, în favoarea acestuia în conformitate cu modelul din Anexa 4. Neacceptarea de către
Vânzător a scrisorii de garanție bancară pe motivul neagreării băncii emitente sau avizatoare
trebuie să fie justificată iar refuzul însoțit de motivarea acestuia va fi comunicat
Cumpărătorului intr-un termen de maximum 3 zile lucrătoare calculate din ziua prezentării
scrisorii de garanție bancare de către Cumpărător Vânzătorului. Cumpărătorul poate de
asemenea să emită alte instrumente financiare de plată/garantare în favoarea Vânzătorului
dar numai dacă Vânzătorul le acceptă.

(3)

Cumpărătorul poate de asemenea să emită alte instrumente financiare de plată/garantare în
favoarea Vânzătorului dar numai dacă Vânzătorul le acceptă.

(4)

Valoarea scrisorii de garanție bancară sau a instrumentului financiar de plată/garantare emise
în conformitate cu prevederile prezentului articol, va reprezenta echivalentul a 100 % din
Valoarea Contractuală, la care se va adăuga TVA sau alte taxe, accize şi impozite similare, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5)

Termenul de prezentare a garanției de plată, emisă în conformitate cu prevederile prezentului
articol, la sediul Vânzătorului sau de realizare a plății în avans este de cel puțin 3 (trei) zile
financiare, înainte de începerea livrărilor.

(6)

Nedepunerea garanţiei de plata sau neefectuarea plății în avans, implică nelivrarea gazelor
conform Contractului şi conduce la obligarea Cumpărătorului să plătească Vânzătorului o
despăgubire egală cu 5 % din valoarea contractului (exlusiv TVA). Factura emisă de către
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Vânzător va fi transmisă prin fax şi prin poştă Cumpărătorului la cel târziu 10 zile
calendaristice de la finalizarea termenului de depunere a scrisorii de garanţie bancară si va fi
scadentă în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data emiterii; Nelivrarea
gazelor în condițiile formulate în prezentul aliniat nu dă naștere la vreo obligație din partea
Vânzătorului;
(7)

Scrisoarea de garanţie bancară va fi valabilă 80 de zile calendaristice de la data începerii
livrărilor.

(8)

Toate comisioanele şi spezele bancare referitoare la scrisoarea de garanţie bancară sau la
instrumentul financiar de plata/garantare, sunt suportate de Cumpărător.

(9)

La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, ca o excepție, și
numai în condițiile în care Părțile agreează, scrisoarea de garanție bancară poate să nu mai
reprezinte o obligație a Cumpărătorului către Vânzător.

Cap. X Taxe şi impozite
Art. 13
(1)

În conformitate cu prevederile legale, Vânzătorul consimte să fie responsabil şi să plătească
sau să determine plata tuturor taxelor sau impozitelor, impuse de orice autoritate
guvernamentală şi asociate gazelor naturale livrate in baza prezentului Contract, înainte de
predarea lor către Cumpărător la Punctul(ele) de Livrare.

(2)

În conformitate cu prevederile legale, Cumpărătorul consimte să fie responsabil şi să plătească
sau să determine plata tuturor taxelor sau impozitelor, impuse de către orice autoritate
guvernamentală şi asociate gazelor naturale livrate în baza prezentului Contract, după primirea
acestora de la Vânzător, la Punctul(ele) de Livrare (Anexa 5).

Cap. XI Drepturi şi Obligaţii
Art. 14 Drepturile şi Obligaţiile Vânzătorului
(1)

Vânzătorul are următoarele drepturi:
a) să încaseze contravaloarea gazelor naturale vândute în baza prezentului Contract;
b) în cazul în care Cumpărătorul nu efectuează plata contravalorii gazelor naturale în
conformitate cu Art. 11 (1), Vânzătorul își rezervă dreptul de a executa garanţiile prezentate
de către Cumpărător;
c) să limiteze sau să întrerupă livrarea gazelor naturale la Cumpărător în următoarele
cazuri:pentru remedierea, modificarea, înlocuirea de conducte şi instalaţii sau orice altă
măsură imediată de prevenire ori de înlăturare a avariilor constatate în instalaţiile de
producţie sau transport; în acest caz, Vânzătorul va informa Cumpărătorul prin telefon, fax,
e-mail, în cel mai scurt termen posibil.

(2)

Vânzătorul are următoarele obligaţii:
a) să livreze Cumpărătorului cantităţile de gaze naturale potrivit prezentului Contract;
b) să asigure parametrii specificaţi gazelor naturale livrate, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
c) să factureze Cumpărătorului gazele naturale livrate;
d) să notifice Cumpărătorului intenţia de limitare sau de întrerupere programată în livrarea
gazelor naturale, numai în situaţiile prevăzute în prezentul Contract;
e) să reia livrarea gazelor naturale la Cumpărător în termen de maximum 24 (douăzeci si patru)
ore de la data încetării motivului întreruperii, cu excepţia situaţiilor de forţa majoră şi a stării
de necesitate.
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Art. 15 Drepturile şi Obligaţiile Cumpărătorului
(1)

Cumpărătorul are următoarele drepturi:
a) să solicite şi să preia cantităţile de gaze naturale, în conformitate cu prevederile prezentului
Contract. Pentru egalitate de tratament, raportat la prevederile Art. 12 (5) din prezentul
Contract, în măsura în care Vânzătorul nu livrează integral și la termen cantitățile de gaze
contractate din alte cauze decât cele prevăzute la Art. 5 (3), Cumpărătorul are dreptul la
despăgubiri de 5% din valoarea cantității nelivrate (exclusiv TVA). Factura emisă de către
Vânzător Cumpărător va fi transmisă prin fax şi prin poştă Vânzătorului la cel târziu 10 zile
calendaristice de la termenul la care cantitățile de gaze naturale ar fi trebuit livrate si va fi
scadenta in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data emiterii. să aibă acces la
instalaţiile şi aparatele de măsurare aflate în incintele Vânzătorului, în prezenţa personalului
împuternicit al acestuia;
b) să solicite în scris Vânzătorului luarea de măsuri pentru remedierea defecţiunilor survenite la
instalaţiile acestuia;
c) să pretindă daune Vânzătorului în cazul limitărilor sau întreruperilor în livrarea gazelor
naturale, în alte situaţii decât cele permise în prezentul Contract sau de legea aplicabilă,
cauzate din culpa acestuia, culpă rezultată în baza unei expertize tehnice.

(2)

Cumpărătorul are următoarele obligaţii:
a) să preia cantităţile de gaze naturale puse la dispoziţie de către Vânzător în condiţiile
prezentului contract;
b) să achite integral şi la termen contravaloarea gazelor naturale cumpărate în condiţiile
prezentului Contract;
c) să constituie la termenele stabilite garanţia prevăzută la Art.12 din prezentul Contract.

Cap. XII Clauza de confidenţialitate
Art. 16
(1)

Părţile se obligă să trateze toate informaţiile, datele şi documentaţiile de care au luat
cunoştinţă în timpul şi/sau cu ocazia derulării prezentului Contract, ca informaţii confidenţiale
şi iţi asumă responsabilitatea pentru păstrarea caracterului confidenţial al acestora.

(2)

Obligaţia de confidenţialitate va rămâne în vigoare şi după încetarea Contractului pentru o
perioadă de 3 (trei) ani, indiferent de motivele încetării acestuia. Fiecare Parte contractantă
se obligă să nu facă publică şi să nu utilizeze nici o informaţie confidenţială, direct sau indirect,
pentru beneficiul său ori al oricărei terţe persoane, să asigure confidenţialitatea informaţiilor
primite de la cealaltă Parte şi să nu divulge, să înstrăineze sau să comercializeze informaţiile
furnizate de cealaltă Parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege şi/sau impuse şi/sau
solicitate printr-o hotărâre şi/sau decizie a autorităţilor judecătoreşti şi/sau a altor autorităţi
competente, precum şi cu excepţia situaţiilor în care acest lucru se impune în vederea
executării Contractului.

(3)

În cazul în care una dintre Părţi încalcă obligaţia de confidenţialitate cu privire la prezentul
Contract, prin dezvăluirea către terţi neautorizaţi a unor informaţii fără caracter public, va fi
obligată la plata de daune către Partea prejudiciată.

Cap. XIII Răspunderea contractuală
Art. 17
(1) Fiecare Parte va fi răspunzătoare doar pentru executarea şi îndeplinirea obligaţiilor sale
contractuale, in conformitate cu prevederile prezentului Contract; Părțile sunt răspunzătoare numai
pentru daunele directe, Părțile stabilind acestea ca fiind acele daune care afectează în mod direct pe
Partea creditoare a obligației neîndeplinite sau îndeplinite cu încălcarea prevederilor prezentului
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Contract sau raporturile acesteia directe cu partenerii săi, însă nu și pe cele ale partenerilor Părții cu
alți terți
(2) În măsura în care daunele directe se vor dovedi a avea un cuantum mai mare decât cele 5
procente menționate la Art. 12 (5) si respectiv Art. 15 (1), Partea prejudiciata va putea primi numai
diferența până la acoperirea acestor prejudicii iar chiar dacă aceste daune au o valoarea inferioară
celor 5 procente, sancțiunea contractuală va rămâne la nivelul celor 5 procente, Partea care nu și-a
respectat obligațiile contractuale neavând dreptul să solicite reducerea cuantumului acestora;
(3) Fiecare Parte va fi răspunzătoare decât pentru daunele directe dovedite.
Pentru evitarea oricărui dubiu, răspunderea Părților pentru daunele indirecte este exclusă în mod
expres.
Cap. XIV Încetarea Contractului
Art. 18
(1)

Prezentul Contract încetează la:
a) încheierea perioadei de valabilitate a Contractului;
b) prin acordul Părţilor;
c) în situația în care una dintre Părți încetează să mai dețină autorizațiile/licențele necesare
executării obligațiilor din prezentul Contract;
d) în cazul în care evenimentele de forţă majoră împiedică Părţile să îşi îndeplinească
obligaţiile contractuale conform Contractului;
e) prin rezilierea de către oricare Parte, ca urmare a simplei neexecutări de către cealaltă
Parte a obligațiilor contractuale, fără intervenţia instanţei, fără punere în întârziere şi fără
altă formalitate prealabilă, cu excepţia transmiterii unei notificări scrise de reziliere celeilalte
Părţi aflate în culpă, cu cel puţin 3 (trei)zile calendaristice înainte de data menţionată în
notificare pentru încetarea Contractului, în cazul în care cealaltă Parte încalcă obligaţiile
contractuale asumate în mod expres prin prezentul Contract;
f) prin încetare de drept în caz de faliment sau dizolvare după caz, a partenerului contractual.

(2)

Încetarea prezentului Contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor contractuale deja
scadente şi/sau asumate între părţile contractante şi neexecutate încă.

Cap. XV Notificări
Art. 19
(1)

Părţile convin ca pe parcursul derulării prezentului contract, toate notificările sau comunicările
între ele să se facă în scris şi să fie transmise prin fax, trimitere poştală recomandată cu
confirmare de primire, ori prin curier la adresele indicate mai jos:

Pentru Vânzător:
....................................................
Sediul: ..............................………
Tel : +40 …………………………..
Fax : +40 .....................................
E-mail: …………..........................
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Pentru Cumpărător:
....................................................
Sediul: ..............................………
Tel : +40 …………………………..
Fax : +40 .....................................
E-mail: …………..........................
(2)

În cazul în care notificarea se face prin intermediul poştei, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

(3)

Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

(4)

Schimbarea adresei de corespondenţă a oricăreia dintre Părţi va fi notificată potrivit
prevederilor alin. (1) cu cel puţin 5 zile înainte de a deveni efectivă, în caz contrar notificările
urmând a fi considerate valabil comunicate chiar şi în măsura menţiunii „destinatar mutat de la
adresa” sau similar sau în cazul neridicării de către destinatar a documentului.

(5)

Clauzele prezentului articol au valoare de domiciliu pentru oricare dintre Părţi, în scopul
îndeplinirii formelor procedurale judiciare de citare şi respectiv, de comunicare a actelor de
procedură.

Cap. XVI Forţa Majoră
Art. 20
(1)

Cazul de forţă majoră este acel eveniment viitor, imprevizibil şi insurmontabil, care exonerează
de răspundere Partea care îl invocă,în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor
asumate prin Contract, daca acesta este invocat în condiţiile legii.

(2)

Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să îl notifice celeilalte Părţi în termen
de 48 (patruzeci si opt) ore de la apariţia evenimentului, urmată de remiterea documentelor
justificative în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la aceeaşi dată; de asemenea, Partea
în cauză este obligată să ia măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor produse de un
asemenea caz.

(3)

Cazurile de Forţă Majoră vor fi certificate de Camera de Comerţ și Industrie a României.

(4)

În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 10 zile calendaristice, părţile au
dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune-interese.

(5)

Apariția unui caz de Forță Majoră nu exonerează Părțile de obligațiile scadente până la data
apariției cazului de Forță Majoră.

Cap. XVII Legislaţia aplicabilă
Art. 21
(1)

Prezentul Contract, precum şi obligaţiile Părţilor care rezultă din derularea acestuia se supun
legislaţiei române în vigoare.

(2)

Părţile convin ca toate neînţelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea
acestui Contract să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(3)

În caz contrar, orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest Contract, inclusiv referitor
la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona se va soluţiona de către
instanţele competente.
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Cap. XVIII .Cesiune
Art. 22
(1)

Nici una dintre părţi nu va putea ceda unui terţ, în orice mod, în tot sau în parte, drepturile
şi/sau obligaţiile sale decurgând din prezentul Contract decât cu acordul scris al celeilalte Părţi,
care nu poate fi refuzat nemotivat.

(2)

Notificarea intenţiei de cesionare se înaintează celeilalte părţi cu minimum 5 zile lucrătoare
înaintea datei de cesionare planificate.

(3)

Partea notificată are obligaţia de a răspunde motivat în termen de maximum 5 zile lucrătoare
de la data înregistrării notificării.

Cap. XIX .Clauze finale
Art. 23
În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare, Părţile se obligă să comunice, în termen de
maximum 5 zile calendaristice de la această dată, modul de preluare a obligaţiilor contractuale
reciproce.
Art. 24
Părţile se obligă, una faţă de cealaltă, să deţină pe toată durata Contractului aprobările necesare
pentru îndeplinirea obligaţiilor stipulate în acesta.
Art. 25
Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului Civil, precum şi cu celelalte
reglementări legale în vigoare.
Art. 26
Anexa nr. 1 - «Definirea unor termeni», Anexa nr. 2 - «Cantităţi Cantitate de Gaze Naturale
Contractate(ă)» , Anexa nr. 3 - «Livrări de gaze naturale pe puncte de predare/preluare comercială»
şi Anexa nr. 5 - «Declarație pe proprie răspundere» fac parte integrantă din prezentul Contract.
Art. 27
Prezentul Contract a fost întocmit astăzi, …… / ……. ...., în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare Parte şi îşi produce efectele începând cu data de .... .
S.C.

...............................................

S.C.

...............................................

9/ 14

ANEXA 1 – Terminologie
„Codul reţelei pentru sistemul naţional de transport al gazelor naturale”- privind exploatarea
punctelor de predare/preluare comerciala a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare in Domeniul Energiei Nr.54/ 13.12.2007 cu modificările şi
completările ulterioare.
„Autoritate Competentă”' - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei ( ANRE ).
“Cantitate Contractată” – înseamnă un total de MWh de gaze naturale furnizate de către Vânzător,
Cumpărătorului, în conformitate cu prevederile Contractului pe durata Perioadei de Livrare.
„Cantitatea Contractată Zilnic” – reprezintă cantitatea de gaze naturale determinată potrivit
prevederilor Art. 5 (3) din Contract;
“Data Scadentă” – Data şi/sau datele la care sumele de plată debitează contul Vânzătorului cu
contravaloarea facturilor emise conform prevederilor Contractului. Dacă acea dată corespunde unei
Zile Nelucrătoare, se consideră Ziua Lucrătoare imediat următoare.
,,DOPGN” – Direcţia Operator Piaţa Gaze Naturale Bucureşti.
„Furnizarea de gaze naturale” reprezintă vânzarea-cumpărarea de gaze naturale contractate.
„Gaze Naturale” – substanţe minerale combustibile constituite în amestecuri de hidrocarburi naturale
acumulate în scoarţa terestră şi care, în condiţii de suprafaţă, se prezintă în stare gazoasă, întrunind
proprietăţile fizice şi chimice prevăzute de SR 3317/2003.
„Operatorul sistemului de transport (OST)” – este SNTGN Transgaz S.A. Mediaş – prin Directia
Operator Piata Gaze Naturale Bucuresti (DOPGN), care întocmeşte bilanţul surse-consumuri de gaze
naturale la nivel naţional, coordonează şi urmăreşte realizarea acestuia.
''Perioada de Livrare'' – PL - înseamnă perioada cuprinsă între ......................., ora 6:00 A.M. ora
României, şi ............................, ora 6:00 A.M. ora României.
„Preţul Contractual”- (PC) -reprezintă preţul gazelor naturale, rezultat in urma licitației, PC nu
conţine TVA sau alte taxe, accize şi impozite similare. PC, la care se adaugă TVA în cota legală,
reprezintă preţul ce va fi plătit de Cumpărător Vânzătorului pentru gazele naturale contractate în
baza Contractului.
“Punctul de Predare/Preluare comercială”- locul in care Vânzătorul predă şi Cumpărătorul preia
cantităţile de gaze naturale contractate, respectiv locul in care gazele intra in SNT, in conformitate
cu legislația în vigoare.
„Sistemul Naţional de Transport – SNT – sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă
presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente şi instalaţii aferente, care
asigură preluarea gazelor naturale de la producători şi/sau de la furnizorii autohtoni şi/sau străini şi
transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distribuţie şi/sau la consumatorii direcţi şi/sau
înmagazinării/stocării acestora.
“Valoarea Contractuală”- reprezintă valoarea obţinută prin înmulţirea Cantităţii Contractate cu Preţul
Contractual la care se adaugă cota legală de TVA.
„Zi Lucrătoare” - înseamnă orice zi, alta decât Sâmbăta sau Duminica sau orice sărbătoare legală, în
care băncile sunt în general deschise pentru operaţiuni în România.
„Zi Nelucrătoare”- înseamnă orice zi de Sâmbăta sau Duminica sau orice sărbătoare legală şi în care
băncile sunt închise pentru efectuarea oricăror operaţiuni în România.
S.C.

...............................................

S.C.

.............................................
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ANEXA 2 - Cantităţi de Gaze Naturale Contractate
Cantitate Contractată de gaze naturale în perioada de livrare este de ……..MWh, la prețul de
.......Lei/MWh.

Profil livrare

Cantitate fixă

Cantitate flexibilă

Banda (intervalele 1 – 24)

Garanție
execuție

S.C.

de

bună Plată în avans

...............................................

S.C.

......................................
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ANEXA 3 - Livrări de gaze naturale pe puncte de predare/preluare comercială
Puncte de predare – preluare pentru Cantitatea Contractată Lunară de gaze naturale în
perioada contractuală ............................................ :
Nr
crt
.

Cod punct virtual

Cod punct fizic

Denumire punct de Cantitate (MWh)
predare-preluare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total

S.C.

...............................................

S.C. ...............................................
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ANEXA 4 - Garanție de plată
Am fost informați că în data de ……………… ați încheiat contractul nr. ………. cu firma
…………………………………….…… (denumita mai departe ‘cumpărător’) pentru livrarea de
……………………….………. la prețul total de ……………….. .
Conform contractului, plata mărfurilor/serviciilor livrate, până la valoarea de …………………... (…….%
din valoarea totală a contractului) va fi asigurată printr-o scrisoare de garanție bancară.
Având în vedere cele de mai sus, noi,__________(Banca), având sediul social
în____________________, _________ nr.____, avand C.U.I.____, fără nici o altă formalitate din
partea dvs. sau a altei părți contractante, fără a avea dreptul de a invoca nici o altă obiecție din
partea cumpărătorului sau a noastră, ne obligăm irevocabil să vă plătim imediat, la prima dvs.
cerere scrisă, orice sumă până la concurența valorii de (valuta și suma) ..…………………………………..
(suma in litere: …………………………………)
la primirea cererii dvs. scrise de plată și a confirmării dvs. scrise prin care declarați că
ați livrat firmei ……………………………………….. (cumpărătorul) mărfurile/serviciile comandate,
în conformitate cu termenii contractului
și că
nu s-a efectuat plata acestora de către firma ………………….. (cumpărătorul), la data stabilită,
în valoarea cerută în cadrul acestei garanții,
În scopul identificării, cererea dvs. scrisă de plată, confirmarea dvs. scrisă și orice altă
corespondență aferentă prezentei scrisori de garanție, trebuie să fie prezentate prin intermediul
băncii dvs., care să confirme că semnăturile angajează în mod legal firma dvs.
Cererea dvs. scrisă de plată și confirmarea dvs. scrisă sunt luate în considerare și dacă ne sunt
trimise integral prin mesaj SWIFT autentificat, cu confirmarea că cererea dvs. scrisă de plată și
confirmarea dvs. scrisă, în original, ne-au fost trimise prin curier rapid la ghișeul nostru menționat
mai jos și că semnăturile incluse angajează legal firma dvs.
Garanția noastră este valabilă până la __________ și expiră în totalitate și automat, chiar dacă acest
instrument este returnat la ghișeele noastre sau nu, în cazul în care cererea dvs. scrisă de plată și
confirmarea dvs. scrisă sau mesajul SWIFT autentificat, menționate mai sus, nu vor fi depuse la
ghișeul nostru în____________________, până la această dată.
Cu fiecare plată efectuată de noi în cadrul garanției obligația noastră va fi redusă corespunzător.
Această garanție este supusă Regulilor Uniforme pentru Garanții la Cerere, Publicația nr. 758 a
Camerei de Comerț Internațional de la Paris.
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ANEXA 5 – Declarație accize
Catre,
SC ………………………. SRL
Directia ………………………
Fax: ……………………….
Subscrisa SC ……………………….. cu sediul in localitatea ________________________,
____________________________, tel._______________, fax _______________, reprezentata
legal prin __________________, in conformitate cu prevederile contractului de vanzare –cumparare
gaze natural nr. ………………, formulam urmatoarea:
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
Prin prezenta declaram ca gazele naturale cumparate de la ………………………. in luna ……………., anul
……………………., au fost consumate de catre societatea noastra in urmatoarele scopuri:

Cantitate livrata

Gaz natural

( mmc / GJ )

1. utilizat drept combustibil pentru motor
2. utilizat drept combustibil pentru incalzire
2.1. in scop comercial
2.2. in scop necomercial
3. utilizat in alte scopuri (neaccizabile)
4. gaze naturale livrate pe piata libera
5. gaze naturale
reglementata

livrate

pe

piata

TOTAL CONSUM
Mentiuni:
Prezenta DECLARATIE constituie documentul pe baza caruia SC ……………………… urmeaza sa
calculeze accizele aferente pentru gazele vandute catre societatea noastra in luna pentru care s-a
dat aceasta declaratie. Accizele se vor calcula pentru cantitatile de mai sus (transformate in unitati
de energie conform valorilor PCS din punctele din care au fost livrate gazele), functie de utilizarea
declarata si valorile aferente ale acizelor prevazute in Anexa nr. 1 la Legea nr. 343/17.07.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Valoarea accizelor va fi
adaugata pe facturile lunare finale emise de SC……………………. pentru societatea noastra.
Director,
……………………
14/ 14

