CONTRACT
de vanzare-cumparare a gazelor naturale la consumatorii noncasnici
nr. ….. din …….

I. PARTI CONTRACTANTE
C-GAZ & ENERGY DISTRIBUȚIE S.R.L. - In insolvenţă, in insolvency, en procédure
collective cu sediul social in Str. Clucerului nr. 78-80, etaj 1, biroul 9, Sector 1, Bucureşti, tel:
021.231.43.00; fax: 021.231.43.70, avand numar de inregistrare la Registrul Comertului
J40/21156/2008 cu numar de identificare: RO24886568, cu cont IBAN: RO67 BRDE 445S V845
0230 4450 – deschis la BRD, Suc. Dorobanti, titulara a Licentei de furnizare a gazelor naturale emisa
de catre ANRE cu nr. 1908/04.12.2013, reprezentata legal de Peter BRAUN in calitate de
Administrator special, denumită furnizor sau vânzător, pe de o parte,
şi
................ persoana juridica, avand sediul in ……………………, NR. ....., ………………., cod unic de inregistrare
…………….., Nr. de ordine la registrul comertului ……………., avand codul IBAN nr.-, deschis la ………………,
reprezentata legal prin administrator/............., ...................., denumita în continuare consumator, în calitate de

cumparator,
au convenit încheierea prezentului contract.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 (1) Obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale îl constituie vânzarea de către Vânzător şi
cumpărarea de către Cumpărător a unor cantităţi de gaze naturale, în regim concurential, desemnând ansamblul
de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de furnizor, pentru sau în legătură cu asigurarea cantităţilor de gaze
naturale, exprimate în unităţi de energie, la locurile de consum mentionate in Anexa 3.
(2) Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea în instalaţia de utilizare va fi conform
documentaţiei tehnice avizate de operatorul sistemului de distributie al gazelor naturale.
(3) Presiunea de avarie este conform documentaţiei tehnice avizate de operatorul sistemului de distributie
al gazelor naturale.
III CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DE VANZARE A GAZELOR NATURALE
Art. 2 (1) Furnizarea gazelor naturale la locul de consum se va face în mod constant şi continuu, fără
limită de consum, cu excepţia cazurilor de limitare şi întrerupere prevăzute la capitolul IX din contract.
(2) Predarea/preluarea gazelor naturale se face locul de consum, in punctul de predare/preluare
comerciala, in conditiile prevazute de Contract, in baza Procesului Verbal intocmit intre operatorul
licentiat al sistemului de distributie si Consumator, la sfarsitul perioadei de livrare si la sfarsitul duratei
Contractului.
(3) Masurarea gazelor naturale consumate se realizeaza in punctul/punctele de predare/preluare
comerciala, de catre operatorul licentiat al sistemului de distributie.
(4) Furnizorul incheie cu operatorii licentiati contracte pentru servicii de distributie, transport si
inmagazinare gaze naturale, in scopul asigurarii acestor servicii catre Consumator.
(5) Parametrii tehnici de livrare la punctele de predare/preluare: (presiune, debit) sunt asigurati de
operatorul sistemului de distributie.
(6) Furnizorul nu poate fi responsabil de exploatarea in conditii necorespunzatoare a sistemelor de
distributie, respectiv transport.
(7) Furnizorul facturează contravaloarea gazelor naturale pe baza cantităţilor consumate de Consumator
conform alin (2).
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(8) In cazul in care, la sfarsitul lunii de consum, nu este posibila determinarea cantitatii de gaze naturale
consumate de Consumator, Furnizorul factureaza contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale
pe baza cantitatii prognozate pentru luna respectiva conform Anexei 3.
(9) In cazul prevazut la alin. (8) in luna urmatoare de consum sau cel mai tarziu, trimestrial, furnizorul
efectueaza regularizarea consumurilor pe baza citirii echipamentului de măsurare de catre operatorul de
distributie.
IV. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3 (1) Prezentul Contract se incheie pe durata nedeterminata, cu intrare in vigoare de la data semnarii.
(2) Furnizarea gazelor naturale va incepe de la data .................................
V. PRETUL CONTRACTULUI, CONDITII SI TERMENUL DE PLATA
Art. 4 (1) Pretul de vanzare aferent prezentului contract se determina conform Anexei 2. Acesta include
tarifele reglementate de transport, inmagazinare si distributie (dupa caz) conform Ordinelor A.N.R.E.
(2) La acest pret se adauga Taxa pe Valoare Adaugata şi acciza in vigoare. Aceste taxe/accize vor fi
calculate si incluse in facturile emise de Furnizor, conform prevederilor legale in vigoare.
(3) In cazul in care Consumatorul poate beneficia de regim de scutire de la plata accizelor conform
Codului Fiscal, acesta va notifica Furnizorul si va pune la dispozitia acestuia toate documentele prevazute
de legislatia in vigoare in vederea scutirii de la plata accizelor (ex notificarea depusa la Autoritatea
Teritorial Vamala). In plus, Consumatorul va completa o Declaratie pe proprie raspundere cu privire la
aplicarea accizei pentru gazele naturale si o va transmite Furnizorului la data semnarii contractului, in caz
contrar Consumatorul nu va mai putea solicita restituiri de acciza.
4) In cazul modificarii tarifelor reglementate de transport si/sau distributie, Furnizorul va notifica
Consumatorul, in maxim 30 de zile lucratoare de la data publicarii tarifelor respective in Monitorul
Oficial, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a pretului, cu privire la noile conditii de pret, care se
vor aplica automat, fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional. In cazul in care Consumatorul nu
accepta noile conditii de pret, acesta va avea dreptul de a denunta contractul, in conditiile specificate la
Art. 21 Alin. (2).
(5) Furnizorul factureaza contravaloarea gazelor naturale livrate pana in data de 12 a lunii urmatoare
fiecarei luni de livrare, pe baza Cantitatii predată - preluată prevazuta in Procesul Verbal primit de la
Operatorul de distribuitie si a Pretului de Vanzare stabilit prin contract. Factura fiscala va fi transmisa
Consumatorului in termen de 15 zile de la sfarsitul lunii de livrare prin posta si prin email la adresa … .
(6) Furnizorul va refactura orice alte taxe percepute de catre Operatorul de distributie sau transport si care
nu sunt incluse in pretul final de vanzare gaz prevazut la Art. 4 Alin. (1) (spre exemplu, dar fara a se limita
la taxa de reconectare).
(7) Plata contravalorii facturii reprezentând gazele naturale livrate se face pana cel tarziu la data de 30 a
lunii ce urmeaza luna de livrare. In cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare, termenul se
considera implinit in ultima zi lucratoare anterioara scadentei. Sumele platite in plus se vor restitui
Consumatorului in termen de zece zile de la data solicitarii in scris a acestuia.
(8) Cumparatorul are dreptul de a contesta facturile in termen de cinci zile de la primire. Contestatia se va
face în scris si motivat. În caz contrar, factura se considera acceptata tacit, în întregime. Vanzatorul are
obligatia de a răspunde la contestatie în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii acesteia. În
cazul în care contestatia este intemeiata, nu se vor calcula penalitati de intarziere pentru diferența
rezultata din recalculare. În cazul în care contestatia se dovedeste a fi neintemeiata și termenul de scadenta
a fost depășit, se vor calcula penalitati de intarziere conform art. 4 alin. 10 din Contract.
(9) Plata poate fi efectuata prin transfer bancar sau prin orice alt mijloc de plata indicat de Furnizor.
(10) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate, are drept consecințe
perceperea penalităților de întârziere în cuantum de 0,03% pe zi de întârziere (începând cu a 31-a zi de la
sfarsitul lunii de livrare) și, ulterior, întreruperea furnizării gazelor naturale.
(11) În situația întreruperii furnizării gazelor naturale potrivit dispozițiilor art. 4 alin. 10 din Contract,
toate cheltuielile ocazionate atât de sistarea furnizării gazelor, cât și de reconectarea Cumparatorului la
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sistemul de distribuție, sunt în sarcina Cumparatorului, urmând a fi refacturate pe seama acestuia din
urma.

VI. REINCADRAREA CONSUMATORILOR
Art 5 (1) In conformitate cu prevederile legale, Vanzatorul modifica incadrarea consumatorului, astfel :
(a) Incepand cu luna urmatoare momentului in care s-a inregistrat depasirea, pe baza citirii efective a
indexului echipamentului de masurare, in cazul in care, in cadrul intervalului 1 ianuarie – 31
decembrie, consumul inregistrat depaseste pragul superior de consum al categoriei in care
Cumparatorul este incadrat;
(b) Incepand cu data de 1 ianuarie, in cazul in care, la sfarsitul intervalului 1 ianuarie – 31 decembrie,
consumul inregistrat este mai mic decat pragul inferior al categoriei de consumator a
Cumparatorului;
(2) Incepand cu data modificarii incadrarii, vanzarea gazelor naturale se face la pretul final ce include
tariful de distributie aferent categoriei in care Cumparatorul a fost reincadrat, iar Vanzatorul va emite
factura de reincadrare corespunzatoare.
(3) În cazul rezilierii Contractului anterior datei de 31 decembrie inclusiv, Vanzatorul nu modifică
încadrarea Cumparatorului.
Art. 6 (1) Categoriile de încadrare a locurilor de consum, valabile pentru consumatori racordati in
sistemul de distributie definite în funcţie de consumul anual, sunt:
C.1 consumatori cu un consum anual de până la 280 MWh
C.2 consumatori cu un consum anual între 281 MWh şi 2800 MWh
C.3 consumatori cu un consum anual între 2801 MWh şi 28000 MWh
VII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI DE GAZE NATURALE
Art. 7 (1) Furnizorul are urmatoarele drepturi:
a) sa emita facturi in conformitate cu prevederile Art. 4 Alin. (7) din Contract;
b) sa incaseze contravaloarea facturilor emise in conditiile Contractului;
c) sa incaseze contravaloarea eventualelor tarife si taxe aferente serviciului de distributie si transport,
impuse de operatorii licentiati ai acestor servicii, sau alte taxe si tarife impuse de alte autoritati de
reglementare, care au relevanta in executarea Contractului si care conditioneaza executarea Contractului;
d) sa sisteze furnizarea gazelor naturale, in cazul in care situatia tehnica permite, in urmatoarele cazuri:
d1)la cererea Consumatorului, adresata cu 48 (patruzecisiopt) de ore anterior;
d2)incetarea Contractului;
d3)neindeplinirea obligatiei de plata prevazuta in art. 4, alineat 7 din Contract;
d4)in caz de consum fraudulos din partea Consumatorului;
d5)forta majora.
e) sa rezilieze Contractul in caz de consum fraudulos din partea Consumatorului, dupa constatarea
situatiei de culpa de catre operatorul sistemului sau operatorul aparatului de masura, situatie in care
poate solicita daune-interese;
f) alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare.
Art. 8 (1) Furnizorul are următoarele obligaţii:
a) sa factureze lunar contravaloarea serviciului pentru vanzarea gazelor naturale si, dupa caz, a
majorarilor de intarziere si sa transmita Consumatorului factura, conform Contract;
b) sa asigure reluarea furnizarii gazelor naturale, sub conditia permiterii accesului de catre
Consumator, in termen de maximum 24 de ore de la data incetarii motivului intreruperii; in cazul
incetarii pe motiv de neplata, reluarea se va face sub conditia dovezii platii; in cazul rezilierii
contractului se incheie un nou contract de vanzare, sub conditia achitarii in prealabil a facturilor
restante si a majorarilor de intaziere.
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c) sa respecte prevederile standardului de performanta pentru serviciul de furnizare prestat in baza
Contractului;
d) sa informeze Consumatorul in legatura cu serviciile prestate de operatorul de sistem, a caror
contravaloare nu este cuprinsa in pretul final, dar sunt calculate si incluse in facturile emise de catre
Furnizor;
e) sa furnizeze la cererea Consumatorului, pe baza datelor puse la dispozitie de operatorul de sistem,
informatii privind istoricul de consum lunar, avut in vedere la emiterea facturii;
f) sa asigure intreruperea furnizarii gazelor naturale la cererea Consumatorului;
g) sa anunte Consumatorul, in baza informatiilor primite de la operatorul de sistem, asupra efectuarii
reviziilor si a reparatiilor instalatiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea Consumatorului;
h) sa preia, sa inregistreze si sa solutioneze in conformitate cu legislatia in vigoare orice reclamatie
legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor apartinand operatorului de sistem sau
Consumatorului;
i) sa notifice Consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevazute in Contract;
j) sa precizeze pe factura emisa cel putin urmatoarele informatii: data facturii, perioada de facturare,
scadenta, indexul vechi si nou, puterea calorifica superioara, cantitatea de gaze exprimata in m 3 si
unitati de energie, pretul unitar, modalitate de plata, valoarea totala de plata;
l) sa rezerve capacitate de transport in Sistemul National de Transport pentru fiecare luna din
perioada contractuala pentru locul de consum al consumatorului;
m) alte obligatii prevazute de reglementarile in vigoare.

VIII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSUMATORULUI DE GAZE NATURALE
Art. 9 (1) Consumatorul are următoarele drepturi:
a) sa solicite Furnizorului modificarea Contractului, la momentul interventiei unor elemente care pot
afecta executarea Contractului;
b) sa pretinda Furnizorului plata daunelor directe in cazul limitarilor si/sau intreruperilor in vanzarea
gazelor naturale, cauzate din culpa acestuia si dovedite, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 7 Alin.
(1) lit. d2.. d5 din Contract.
c) sa fie alimentat cu gaze naturale in conformitate cu prevederile Contractului;
d) sa solicite Furnizorului intreruperea alimentarii cu gaze naturale;
e) sa solicite inlocuirea echipamentului de masurare, pe cheltuiala sa, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare;
f) sa aiba acces la aparatele de masurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, in prezenta
personalului imputernicit al furnizorului/operatorului sistemului de distributie/transport al gazelor
naturale;
g) alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare.
Art. 10 (1) Consumatorul are următoarele obligaţii:
a) sa achite integral si la termen facturile emise de Furnizor, reprezentand contravaloarea gazelor
naturale consumate, precum si majorarile de intarziere aferente, si alte facturi emise de Furnizor,
conform Art. 4 din Contract;
b) sa foloseasca exclusiv aparatele de utilizare care respecta cerintele legislatiei in vigoare si sa nu
realizeze interventii neautorizate asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;
c) sa nu revanda gazele naturale contractate;
d) sa permita accesul in vederea citirii indexului echipamentului de masurare, in situatia in care
echipamentul de masurare se afla pe proprietatea Consumatorului;
e) sa plateasca contravaloarea eventualelor tarife si taxe aferente serviciului de distributie si transport,
impuse de operatorii licentiati, sau alte taxe si tarife impuse de alte autoritati, care au relevanta in
executarea contractului;
f) sa anunte Furnizorul in cazul in care urmeaza a avea loc o fuziune, divizare, vanzare de active sau
modificare patrimoniala care afecteaza executarea Contractului.
g) sa anunte orice modificare a datelor sale de identificare sau/si a coordonatelor de corespondenta
din Contract in termen de 5 zile de la data modificarii, necomunicarea acestora determinand
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responsabilitatea exclusiva a Consumatorului pentru eventualele prejudicii de orice natura generate de
aceasta situatie;
h) sa anunte Furnizorul in termen de 7 (sapte) zile calendaristice de la data pronuntarii incheierii
instantei de judecata, cu privire la intrarea in procedura de insolventa/faliment. Necomunicarea
acestei notificari determina responsabilitatea exclusiva a Consumatorului pentru eventualele
prejudicii de orice natura generata de aceasta situatie.
i) sa pastreze intacte contorul de masurare, sigiliile metrologice si cele ale operatorului de sistem,
precum si toate celelalte instalatii ale operatorului de sistem aflate in incinta Consumatorului;
j) sa efectueze modificarile sau extinderile instalatiilor de utilizare pe baza aprobarilor legale si numai
cu operatori economici autorizati de autoritatea de reglementare (ANRE);
k) sa sesizese imediat Furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea
contorului de masurare si sa asigure accesul imputernicitului operatorului de sistem la acesta;
l) sa suporte cheltuielile aferente operatiei de inlocuire temporara si expertizei metrologice, in cazul
in care sesizarea sa cu privire la functionarea contorului de masurare se dovedeste neintemeiata;
m) sa solicite in scris Furnizorului luarea de masuri pentru remedierea defectiunilor constatate la
instalatiile operatorului de sistem situate in incinta Consumatorului si sa asigure acces liber
imputernicitului operatorului de sistem la instalatiile si echipamentele aflate in incinta
Consumatorului, pe baza de instiintare scrisa;
o) sa asigure acces liber imputernicitului operatorului de sistem la instalatia de utilizare, in baza unui
program convenit de parti;
p) sa efectueze verificarile si reviziile tehnice periodice ale instalatiilor de utilizare, in conformitate
cu reglementarile in vigoare, si sa puna la dispozitia imputernicitului operatorului de sistem fisele de
evidenta a lucrarilor periodice de verficare/revizie tehnica periodica, in termen de valabilitate;
r) sa preia capacitatea de rezervare in Sistemul National de Transport in mod direct sau prin cesiune
catre un alt furnizor, in cazul in care solicita incetarea contractului conform Art. 18 alin (2) ;
s) alte obligatii prevazute de reglementarile in vigoare.
IX. Alte drepturi si obligatii
Art. 11 (1) Operatorului de sistem are dreptul sa intrerupa alimentarea cu gaze naturale a clientului
final in urmatoarele cazuri:
a) la cererea consumatorului, in cazul in care intreruperea este legata de functionarea in conditii de
siguranta a instalatiilor clientului final;
b) in cazul intreruperilor planificate, pentru timpul strict necesar executarii lucrarilor de intretinere si
reparatii, cu anuntarea prealabila a clientilor finali;
c) pentru perioada necesara remedierii defectiunilor intervenite la instalatiile operatorului de sistem;
d) in cazul nepermiterii accesului reprezentantului operatorului de sistem in scopul de a monta, a
demonta, a sigila, a intretine, a verifica sau a citi indexul echipamentului de masurare pentru
decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori a verifica si de a remedia defectiunile
intervenite la instalatiile operatorului, cand acestea se afla pe proprietatea consumatorului, pe baza
unei instiintari scrise transmise consumatorului;
e) in cazul nerespectarii de catre clientul final a limitelor zonelor de protectie si de siguranta ale
instalatiilor operatorului de sistem aflate in proprietatea consumatorului, conform legislatiei in
vigoare;
f) in cazul interventiilor asupra sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu exceptia instalatiilor de
utilizare a gazelor naturale, de catre persoane neautorizate, care pun in pericol siguranta alimentarii cu
gaze naturale;
g) in cazul interventiilor de catre persoane neautorizate asupra instalatiilor de reglare-masurare aflate
la limita de proprietate, care pun in pericol siguranta alimentarii cu gaze naturale;
h) in cazul in care aparatele/ instalatiile de utilizare nu respecta prevederile legislatiei in vigoare si pot
pune in pericol securitatea persoanelor si integritatea bunurilor, dupa certificarea neconformitatilor de
catre un operator economic autorizat de A.N.R.E, altul decat operatorul de sistem;
i) in cazul neasigurarii de catre consumator a conditiilor impuse de legislatia in vigoare pentru
functionarea in conditii de siguranta si securitate a instalatiilor de utilizare;
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j) in cazul neprezentarii actelor doveditoare privind efectuarea verificarilor sau a reviziilor tehnice
periodice ale instalatiei de utilizare, in conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE;
k) consumatorul nu poate solicita penalitati furnizorului/operatorului de sistem pentru intreruperea
furnizarii gazelor naturale in situatiile prevazute la cap. X art. (1).
(2) Intreruperile in furnizarea gazelor naturale mai pot interveni in urmatoarele situatii:
a) intreruperi planificate, situatie in care furnizarea gazelor naturale catre consumator este intrerupta
temporar, ca urmare a necesitatii efectuarii de catre operatorul de sistem a unor lucrari de intretinere
si /sau de reparatii conform unui program planificat;
b) intreruperi neplanificate, situatie in care furnizarea gazelor naturale la consumator este intrerupta
temporar, ca urmare a unei situatii de urgenta sa a altei cauze neplanificate;
c) intrerupere pentru nerespectarea de catre consumator a obligatiilor sale;
d) alte cazuri specificate in contractul de furnizare a gazelor;
e) in alte situatii prevazute in legislatia in vigoare.
X RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 12 (1) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în
termenul stipulat în contractul de furnizare, poate atrage:
a) perceperea de penalitati de întârziere; nivelul penalitatii de întârziere este calculat asupra valorii
neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenţei şi până la achitarea
integrală a facturii, inclusiv ziua plăţii;
b) limitarea furnizării gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic sau întreruperea
furnizării, începând cu a 31-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile
calendaristice;
(2) În cazul în care data scadenţei este o zi nelucrătoare, termenul se considera implinit in ultima zi
lucratoare anterioara scadentei .
(3) În termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligaţiile de plată scadente este
plătită la casieria furnizorului sau, după caz, de la momentul la care consumatorul face dovada plăţii,
furnizorul este obligat să asigure reluarea furnizării.
(4) În cazul în care echipamentul de măsurare este situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul este
obligat să reia furnizarea în termenul prevăzut la alin. (3), sub condiţia permiterii accesului de către
consumator.
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat. În acest
caz se încheie un nou contract de furnizare, sub condiţia achitării în prealabil a facturilor restante şi a
penalitatilor de întârziere.
Art. 13 (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, altele decât obligaţia de plată a consumatorului
prevăzută la art. 13, alin.1 lit (a), partea în culpă plăteşte celeilalte părţi daune-interese, conform
reglementărilor în vigoare.
(2) Răspunderea furnizorului/consumatorului de gaze naturale este condiţionată de îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiţii:
a) notificarea de către consumator/furnizor a situaţiei constatate, în limita termenului de prescripţie
prevăzut de legislaţia în vigoare;
b) prezentarea de către consumator/furnizor, furnizorului/consumatorului a documentelor justificative care
atestă nivelul daunelor.
XI. GARANTII
Art. 14 (1) Furnizorul poate solicita constituirea unei garantii de buna executie a Contractului in functie
de riscul de contrapartida care poate fi identificat de Furnizor inainte si in timpul derularii Contractului.
Odata constituita, garantia va fi mentinuta pe toata perioada derularii Contractului. In cazul executarii
garantiei, aceasta va trebui reconstituita de catre Consumator in termen de 5 zile.
(2) Tipul si cuantumul garantiei vor fi stabilite ulterior de Parti.
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XII. CESIUNE
Art. 15 (1) Furnizorul va putea instraina catre orice tert drepturile sale de creanta reprezentand
contravaloarea gazelor naturale vandute, in temeiul facturilor acceptate de Consumator conform
prezentului contract, notificand cesiunea catre Consumator, in conformitate cu prevederile Codului Civil.
(2) Furnizorul nu va cesiona obligatiile la care s-a angajat prin semnarea prezentului contract.
(3) Notificarea cesiunii drepturilor de creanta va fi facuta de catre furnizor cu minim 5 zile calendaristice
inaintea datei cedarii sau a transferului.
XIII. NOTIFICARI
Art. 16 (1) Toate notificările se transmit în scris, prin remitere directă, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de primire sau prin e-mail.
(2) Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie
notificat, dacă prin contract nu se prevede un alt termen.
(3) În cazul în care notificarea se face prin poştă, aceasta se transmite prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării
de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii
către expeditor.
(4) Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după ce au fost expediate,
confirmarea electronică de transmitere prin fax fiind considerată dovada recepţiei. Notificările remise
personal se consideră primite în ziua înregistrării lor la destinatar.
(5) Datele de corespondenta ale Partilor sunt:
Pentru Vanzător: C-GAZ & Energy Distributie S.R.L.
Adresa de corespondenta: Str. Clucerului nr. 78-80, etaj 1, biroul 9, Sector 1, Bucureşti, Tel:
021.231.43.00
Fax: 021.231.43.70
E-mail: contact@cgaz.ro
Pentru Consumator: ..................................
Adresa de corespondenta: Sighetu Marmatiei, strada ………………, NR. ……, jud. Maramures
Tel: ……………
Fax: ………………..
E-mail: ……………………….
XIV. MODIFICAREA CIRCUMSTANTELOR
Art . 17 (1) În contextul prezentului contract, prin modificare de circumstanţe se înţelege: legiferarea,
intrarea în vigoare, modificarea textului sau a interpretării privind orice cerinţă legală, norma, metodologie
sau recomandare a unei autoritati ori aplicarea unei noi cerinţe legale, norme, metodologii sau
recomandari a unei autoritati, care nu erau în vigoare la data semnării acestui Contract.
(2) Modificarea circumstanţelor poate include, fara a se limita la: introducerea unor noi impozite sau taxe,
o schimbare a modalităţilor de impunere sau taxare, o majorare/ diminuare a oricărora dintre impozitele şi
taxele existente, o schimbare a metodologiei avute in vedere la data incheierii prezentului Contract,
privind fundamentarea sau recomandarea si/ sau aplicarea elementelor utilizate la stabilirea Pretului de
Vanzare sau aplicarea unei noi cerinte legale referitoare la achizitia, transportul sau distributia sau
inmagazinarea gazelor naturale.
(3) Prevederile alin.(2) se aplica si in cazul aparitiei unor modificari de elemente, survenite la achizitia,
accesul, exploatarea sistemelor de distributie si/sau transport, in baza contractelor semnate de catre
Furnizor, cu operatorii sistemelor de distributie si transport, sau cu producatorii/importatorii de gaze
naturale, inclusiv modificari ale bazei de calcul sau metodei de calcul referitoare la achizitie, transport,
distributie si/sau in cazul intrarii in vigoare a unor noi prevederi legale privitoare la aplicarea Codului
Reteleri pentru Sistemul National de Transport Gaze Naturale.
(4) In caz de modificare subsantatiala a unuia/unora din elementele enumerate mai sus sau a situatiei
economice generale urmare careia/carora prezentul contract devine dezavantajos pentru Furnizor, acesta
din urma poate solicita renegocierea pretului.
(5)Partile convin ca orice modificare prevazuta la alin (1), (2) si (3) sa se aplice automat.
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XV. INCETAREA CONTRACTULUI.
Art. 18 (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale poate înceta:
a) prin reziliere, în caz de neplată a facturilor restante;
b) prin denunţare unilaterală, conform alin. (2) ale prezentului articol;
c) prin acordul părţilor;
d) prin reziliere, în cazul neexecutării de către una dintre părţi a obligaţiilor sale contractuale, altele decât
cele prevăzute la litera a). În acest caz, rezilierea va deveni efectivă, în situaţia în care neexecutarea
obligaţiei nu este remediată de partea în culpă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea de la
cealaltă parte a unei notificări în acest sens;
e) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, în cazul declarării falimentului
furnizorului şi/sau al consumatorului sau în cazul consumului fraudulos;
(2) Rezilierea contractului de vanzare-cumparare din initiativa Consumatorului opereaza in conditiile
notificarii prealabile a Furnizorului, cu cel putin 21 de zile calendaristice inainte de aceasta data, sub
conditia indeplinirii in intregime a obligatiilor de plata prevazute contractual, pana la implinirea
termenului de preaviz, inclusiv preluarea capacitatii rezervate conform Art. 13 alin (1) lit (r). In cazul in
care preluarea capacitatii de rezervare nu a fost efectuata, Furnizorul poate solicita despagubiri egale cu
costul capacitatii rezervate pana la preluarea acesteia.
(3) Rezilierea contractului de furnizare nu are nici un efect asupra obligatiilor decurgând din executarea
contractului pâna la momentul rezilierii acestuia.
XVI. CLAUZE FINALE
Art. 19. Prezentele condiţii se completează cu prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale,
Codului comercial, Codului civil, Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori
şi consumatorii de gaze naturale, Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale
tranzacţionate în România, precum şi cu celelalte reglementări specifice în vigoare.
Art. 20 Neînţelegerile privind validitatea contractului de furnizare sau cele rezultate din interpretarea,
executarea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, se soluţionează de către
instanţa de judecată competentă de la sediul Vanzatorului.
Art. 21 Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, în termenele şi în condiţiile stabilite de
lege.
Art. 22 (1)Clauzele cuprinse în contract se modifică şi/sau se completează prin acte adiţionale, cu acordul
părţilor, sub condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor contractului, precum şi altor reglementări în
vigoare.
Art. 23 Toate comunicarile, adresate oricarei Parti vor fi efectuate in scris si in limba romana si vor fi
transmise prin: fax/ e-mail sau scrisoare simpla, inclusiv transmisa prin curier, la adresa mentionata la Art
19 alin(5.) Plangerile adresate Furnizorului vor fi solutionate conform Standardului de performanta
privind furnizarea gazelor naturale.
Art. 24 Termenii utilizaţi sunt definiţi în Legea 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi în celelalte reglementări incidente sectorului gazelor
naturale.
Art. 25 Anexa nr. 1 „ Definirea unor termeni” , Anexa nr. 2„Determinarea pretului de vanzare”, Anexa
nr. 3 „Cantitatile lunare estimate contractate si graficul de livrari” si Anexa nr.4 „ Declaratie pe proprie
raspundere privind plata accizei” sunt parte integranta a prezentului contract.
Prezentul contract a fost semnat în două exemplare in data de …………………. , având aceeaşi valoare
juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
FURNIZOR,
S.C. C-GAZ & Energy Distributie S.R.L.
Reprezentant legal,

CONSUMATOR,
......................................................

Reprezentant legal,

Administrator special,
Peter Braun

Administrator,
..............................
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Anexa nr. 1
DEFINIREA TERMENILOR
Aprobari – avize, licente, consimtaminte si autorizatii deja acordate sau care vor fi acordate de o
autoritate;
ANRE – Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei;
Cerinta legala – orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul Romaniei;
Consumator – persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care are deplina libertate de a
cumpara gaze naturale de la Furnizor, avand acces la retelele de transport si/sau transport;
Furnizor – persoana juridica romana sau straina, titulara a licentei de vanzare gaze naturale;
Cantitate consumata/preluata – cantitatea de gaze naturale efectiv preluata si/sau consumata de
Consumator, inregistrata de aparatele de masurare, la finalul lunii de livrare;
Codul Retelei – reglementarea conditiilor si regulilor de utilizare a Sistemului National de Transport
al gazelor naturale in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
Consum fraudulos – consum bazat pe inselaciune, in vederea obtinerii unui folos material injust, de
natura sa creeze un prejudiciu;
Luna de livrare – perioada de timp egala cu o luna calendaristica in care Furnizorul livreaza/preda si
Consumatorul consuma/preia o cantitate determinata de gaze naturale, inregistrata de aparatele de
masura;
Metru cub [m3] – cantitatea de gaze naturale care ocupa volumul de 1m, la temperatura de 15 oC, si
presiunea de 1,01325bar;
Putere calorifica superioara (PCs) [kWh/m3] – cantitatea de caldura care se elibereaza prin arderea
completa in aer a unei cantitati specificate de gaz, incat presiunea la care reactia are loc ramane
constanta si toti produsii de ardere sa fie adusi la aceeasi temperatura specificata ca si reactantii,
Energie [MWh] – cantitatea de energie consumata de un aparat ce functioneaza cu gaze naturale, in
functie de timpul sau de utilizare. Aceasta energie ce rezulta din arderea gazelor naturale este folosita
direct pentru incalzire sau in proces tehnologic;
Punct de predare/preluare – in contextul prezentului contract, locul convenit in care Furnizorul
preda, si Consumatorul preia cantitatile de gaze contractate; punctul in care gazele naturale trec din
proprietatea Furnizorului in cea a Consumatorului;
Rezervare de capacitate - menţinerea unei părţi din capacitatea disponibilă de transport/distribuţie/
înmagazinare la dispoziţia utilizatorilor în vederea transportului/ distribuţiei/înmagazinării unei
cantităţi de gaze naturale determinate;
Servicii de transport – activitatea de vehiculare a gazelor naturale prin Sistemul National de
Transport;
Servicii de distributie – activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distributie in
regim de presiuni de pana la 6 bari inclusiv;
Operator de distribuţie - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de distribuţie a gazelor
naturale în una sau mai multe zone delimitate şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea
sistemului în respectiva zonă
Operator de transport şi de sistem - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de transport
al gazelor naturale şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi, dezvoltarea sistemului de transport;
Tarif de transport – tarif reglementat pentru prestarea serviciului de transport, conform
reglementarilor si normelor legale in vigoare;
Tarif de distributie – tarif reglementat pentru prestarea serviciului de distributie, conform
reglementarilor si normelor legale in vigoare;
FURNIZOR,
S.C. C-GAZ & Energy Distributie S.R.L.
Reprezentant legal,

CONSUMATOR,
......................................................

Reprezentant legal,

Administrator special,
Peter Braun

Administrator,
..............................
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Anexa nr. 2

Determinarea pretului de vanzare

1. Pretul de vanzare (Pv), este: Pv = Pg+TT+TD [lei/MWh]
unde:
Pg este pretul gazului natural
TT este tariful de transport;
TD este tariful de distributie aplicat de distribuitorul local
1.1 Pretul gazului natural (Pg) este …………….. [lei/MWh]
1.2 TT este tariful de transport stabilit de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul
Energiei (reglementat prin Ordinul ANRE nr.74 / 2017), exprimat în lei / MWh, exclusiv TVA. La
data prezentei oferte, acesta este stabilit la nivelul de 12,50 lei /MWh si include si dezechilibrele
generate de Cumparator pe piata gazelor naturale, conform prevederilor Ordinului 16/2013 cu
modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea Codului Retelei pentru sistemul de transport
al gazelor naturale.
1.2 Tariful de distributie (TD) este tarif reglementat, stabilit in functie de categoria si locul de
consum a consumatorului, conform Ordin ANRE …………. .

2. Pretul de vanzare Pv aferent categoriei de consum este:
Nr.

Categorie

Pretul de vanzare

Pretul gazului

Tariful

crt

de consum

Pv

Pg

transport

distributie

[lei/MWh]

[lei/MWh]

T

D

[lei/MWh]

[lei/MWh]

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

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

1

C................ ...............

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

de Tariful

3. La Pretul de vanzare Pv se adauga TVA si acciza conform prevederilor legale.
FURNIZOR,
S.C. C-GAZ & Energy Distributie S.R.L.
Reprezentant legal,

CONSUMATOR,
......................................................

Reprezentant legal,

Administrator special,
Peter Braun

Administrator,
..............................
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de

Anexa nr. 3

Cantitatile lunare estimate contractate si graficul de livrari
Adresa loc consum: ………….., strada …………………, nr. ……………, ……………..
Categorie consum: C………….
Serie contor: CLC: BDS ………………….., serie contor ……………………………. .

Luna de livrare

Cantitatea de gaze
naturale in amestec
programata
(MWh)

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

FURNIZOR,
S.C. C-GAZ & Energy Distributie S.R.L.
Reprezentant legal,

CONSUMATOR,
......................................................

Reprezentant legal,

Administrator special,
Peter Braun

Administrator,
..............................
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Anexa nr. 4
Subscrisa, ...................................... persoana juridica, avand sediul in ………………………………………..,
nr. ………………………, …………………., cod unic de inregistrare ………………………, Nr. de ordine la
registrul comertului ………………………………., avand codul IBAN nr.-, deschis la -, reprezentata legal
prin administrator ...................................., formulăm urmatoarea

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND PLATA ACCIZEI

Prin care declarăm că gazele naturale cumpărate de la SC C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE pentru
locul de consum loc. ……………………, strada …………………, NR. ……………………, sunt
utilizate si consumate de către societatea noastră:
□ drept combustibil pentru incalzire în scop comercial (utilizarea de către un operator economic consumator final, care, în mod independent, realizează, în orice loc, furnizarea de bunuri şi servicii,
oricare ar fi scopul sau rezultatele unor astfel de activităţi economice)
□ drept combustibil pentru incalzire în scop necomercial (utilizarea de către autorităţile
guvernamentale şi locale şi alte instituţii publice..)
□ alte scopuri neaccizabile fiind scutita de la plata accizei conf art 20660din Codul Fiscal . Prezenta
DECLARATIE constituie documentul in baza caruia SC C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE SRL
livreaza gazele naturale catre ____________________fara acciza.
Prezenta DECLARAŢIE constituie documentul pe baza căruia SC C-GAZ & ENERGY
DISTRIBUTIE SRL urmează să calculeze accizele aferente pentru gazele vândute către societatea
noastră. Accizele se vor calcula, în funcţie de utilizarea declarată şi valorile aferente ale accizelor
prevăzute în Anexa nr. 1 la Legea nr. 343/17.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal. Valoarea accizelor va fi adăugată pe facturile finale lunare emise de
S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE S.R.L. pentru societatea noastra.

CONSUMATOR,
........................................

Reprezentant legal,
Administrator,
................................
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