CONTRACT
de vânzare-cumpărare a gazelor naturale
Nr. …………….. din data de …………………..

Partile 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
....................................., domiciliat/ă în localitatea .........., strada ......................., nr. ....., bl. ....., sc. ..., et. ....,
ap. ...., jud. ............, tel.: …….., email: ………………….., având buletinul/cartea de identitate seria
…………, nr. ……………., eliberat(ă) la data de ………….., de către ……..., CNP …………………, cu
adresa de corespondență în localitatea ......., strada ............, nr. ..., bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul
Maramureș, denumit consumator sau cumpărător pe de altă parte,
Au convenit să încheie prezentul Contract de vânzare cumpărare a gazelor naturale (denumit „Contract” în
cele ce urmează), cu respectarea următoarelor clauze:
Art. 1. Terminologie
Termenii utilizați în prezentul Contract sunt definiți în Anexa nr. 1.
Art. 2. Obiectul Contractului
(1) Obiectul prezentului Contract îl constituie vânzarea de către Vânzător şi cumpărarea de către Cumpărător
a unor cantităţi de gaze naturale pentru locul de consum:
- localitatea ..........., strada ............., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul ........, cod poştal ................,
având actul de proprietate .......................

- Categorie de consum: ..............;
- Cod loc consum: ....................... .
(2) Cantitatea de gaze naturale vanduta reprezintă gaze naturale din producţia internă curenta si/sau
inmagazinare şi/sau din import.
(3) Gazele naturale de la alin. 2, prevazute pentru livrare, pot fi un amestec.
(4) Cumparatorul are obligatia de a accepta masurile calitative și de siguranța luate de catre Operatorul
S.N.T. in cazurile prevazute de R.P.F.D.
(5) Cumparatorul accepta primirea si transmiterea oricaror documente, care au legatura cu prezentul
Contract, prin e-mail, atunci cand detine adresa electronica, inclusiv a facturilor emise de Vanzator.
Art. 3. Durata Contractului
(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 ......................... .
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Art. 4. Punctul de Livrare
(1) Punctul de Livrare este locul unde proprietatea asupra gazelor naturale trece de la Vanzator la
Cumparator.
(2) Punctul de Livrare pentru gazele naturale a caror vanzare face obiectul prezentului Contract, este iesirea
spre Cumparator a punctului de predare - preluare comercială (panoul de masură), respectiv, SRM
Cumparator.
Art. 5. Calitatea
(1) Gazele naturale livrate în baza prezentului Contract vor îndeplini condiţiile de calitate prevăzute de
legislatia in vigoare, conform masuratorilor Operatorului S.N.T.
(2) Calitatea gazelor naturale poate fi atestată lunar de catre Vanzator prin laborator Transgaz, pe baza
buletinelor de analiză a probelor prelevate la Punctul de Livrare.
Art. 6. Predarea – preluarea si măsurarea gazelor naturale
(1) Predarea – preluarea gazelor naturale se face la Punctul de Livrare, in conditiile de debit si presiune
convenite cu operatorul de distributie, precum si in baza avizului tehnic de racordare.
(2) Intreaga cantitate de gaze naturale consumata de catre Cumparator va fi facturata de catre Vanzator dupa
luna de livrare, ca urmare a citirii/autocitirii sau a estimarii de consum realizata de operatorul
conductei/sistemului. Pentru determinarea cantităţii de gaze naturale furnizate Cumparatorului în vederea
emiterii facturii pe baza consumului efectiv realizat, operatorul conductei/sistemului la care este racordat
locul de consum al Cumparatorului are obligaţia să efectueze citirea indexului echipamentului de măsurare la
intervale determinate, de maxim 3 luni.
(3) Facturarea se mai poate realiza pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin autocitirea
indexului echipamentului de măsurare de către Cumparator şi transmiterea acestuia în intervalul de timp si
data stabilite de Vânzător, la linia telefonică gratuită 0800 800 581. Suplimentar, se pot pune la dispoziţia
Cumparatorului şi alte mijloace de transmitere a indexului, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea,
mijloace electronice.
Art. 7. Preţul de Vânzare
(1) Prețul de Vânzare (”Pv”) este preţul ce va fi plătit pentru gazele naturale vândute conform prezentului
Contract şi se aplică la Punctele de Livrare.
(2) Preţul de Vânzare reprezinta pretul final, și include tariful de distributie si tariful de transport al gazelor
naturale, conform Anexei 2, tarifele mentionate mai sus fiind valabile pentru aria teritoriala a operatorului de
distributie, concesionar al serviciului de distributie gaze naturale.
(3) Pretul de Vanzare nu include accize si TVA.
(4) In situatia in care Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) modifica tarifele
de transport și distributie pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici, pentru categoria de
consum, pretul de vanzare se va modifica proportional. Partile convin ca modificarea pretului se va face prin
notificare scrisa (ce va fi Anexa nr.1 la prima factura fiscala emisa dupa intrarea in vigoare a modificarii
pretului), fara a mai fi nevoie de semnarea unui act aditional la prezentul Contract. In cazul in care
Cumparatorul nu este de acord cu modificările de pret anuntate, acesta are dreptul de a renunta la contract, cu
conditia respectarii art.15 alin.3 din Contract, a prevederilori legale in vigoare, si numai dupa achitarea
integrala a datoriilor restante fata de Vanzator.
Art. 8. Plata impozitelor, taxelor si serviciilor aferente
(1) Vanzatorul consimte sa fie responsabil si sa plateasca sau sa determine plata eventualelor impozite sau
taxe impuse de orice autoritate guvernamentala si asociate gazelor naturale ce fac obiectul prezentului
Contract, inainte de predarea lor catre Cumparator la Punctul de Livrare;
(2) Vanzatorul va include eventualele impozite sau taxe impuse de orice autoritate guvernamentala si
asociate gazelor naturale ce fac obiectul prezentului Contract in factura catre Cumparator, iar acesta
consimte, prin semnarea prezentului Contract, sa le plateasca, daca acestea corespund legislatiei sau
reglementarilor in vigoare la momentul emiterii facturii.
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Art. 9. Reincadrarea categoriei de consumator
(1) In conformitate cu prevederile legale, pentru fiecare loc de consum in parte, incadrarea Cumparatorului
poate fi modificata astfel :
(i) 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;
(ii) 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 va include
tariful de distributie aferent categoriei in care Cumparatorul a fost reincadrat, iar Vanzatorul va emite factura
de reincadrare corespunzatoare, partile convenind ca modificarea sa se faca automat, fara a fi nevoie sa fie
semnat un act aditional in acest sens.
(3) În cazul rezilierii Contractului anterior datei de 31 decembrie inclusiv, Vanzatorul nu modifică încadrarea
Cumparatorului.
Art. 10. Facturarea si Plata.
(1) Vanzatorul va emite o factura fiscala pana in data de 14 a lunii urmatoare fiecarei luni de livrare, pe baza
Cantitatii de Gaze Naturale determinata conform Art. 6. si a Pretului de Vanzare stabilit potrivit Art. 7.
Factura fiscala va fi transmisa Cumparatorului in termen de 16 zile de la sfarsitul lunii de livrare prin
posta/curier si prin email la adresa cumparatorului. Nereceptionarea facturii de catre Cumparator nu
constituie motiv de neplata, Cumparatorul intelegand ca este obligat sa se intereseze de statusul facturii in
cazul neprimirii acesteia ulterior datei maxime de emitere.
(2) Cumparatorul va achita contravaloarea facturii fiscale (inclusiv TVA), in termen de 30 de zile
calendaristice de la sfarsitul lunii/perioadei de livrare. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la
care suma plătită apare în extrasul de cont al Vanzatorului.
(3) In cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare, termenul se considera implinit în prima zi lucratoare
dupa scadenta.
(4) Plata facturilor se va efectua in lei, prin transfer bancar intr-unul dintre conturile Vanzatorului
deschise la:
Numa banca
BCR
BRD
CEC Bank

Sucursala
Floreasca
Dorobanti
Municipiului Bucuresti

IBAN
RO24RNCB0281111129140001
RO95BRDE445SV84863554450
RO47CECEB00130RON3477033

prin direct debit (valabil doar prin BRD) sau numerar la casieria situata in sediul din Bucuresti, sector 1,
Str. Clucerului nr. 78-80, etaj 1, biroul 9, Sector 1, intre orele 8.30 - 17.00, sau din Sighetu Marmatiei, str.
Gh. Doja nr. 8, P, cam. 1, jud. Maramures intre orele 7.30 – 16.00.
Sumele platite in plus se vor restitui Cumparatorului in termen de zece zile de la data solicitarii in scris a
acestora.
(5) Cumparatorul are dreptul de a contesta facturile in termen de zece zile calendaristice de la emiterea
facturii. 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. Contestatiile primite după ora 16:00 dintr-o zi lucrătoare sau la orice oră din zilele
nelucrătoare vor fi considerate primite în următoarea zi lucrătoare. În cazul în care termenul de răspuns se
împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se decalează în mod corespunzător, începând cu prima zi lucrătoare.
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. 10 alin. 6 din Contract.
(6) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate, are drept consecința
perceperea penalităților de întârziere în cuantum de 0,03% pe zi de întârziere (începând cu ziua imediat
urmatoare datei scadentei facturii fiscale) aplicate la suma facturata si nechitata, și, ulterior, întreruperea
furnizării gazelor naturale.
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(7) În situația întreruperii furnizării gazelor naturale potrivit dispozițiilor art. 10 alin. 6 din Contract, toate
cheltuielile ocazionate atât de sistarea furnizării gazelor, cât și de reconectarea Cumparatorului la sistemul de
distribuție, facturate Vanzatorului de către operatorul de distribuție potrivit reglementărilor în vigoare, sunt
în sarcina Cumparatorului, urmând a fi refacturate pe seama acestuia din urma.
(8) In termen de maxim 5 (cinci) zile de la data primirii notificarii incetarii, Vanzatorul va transmite
Cumparatorului factura cu decontul final de lichidare ori factura estimata pentru ultimul consum, în cazul în
care Clientul nu asigura acces la contor, incluzand toate sumele restante, datorate Vânzătorului. Factura va fi
scadenta la plata in termen de 10 (zece) zile de la data emiterii.
(9) Cu titlu de excepție, pentru consumul aferent lunilor aprilie, mai, iunie, respectiv iulie, august,
septembrie, Vânzătorul poate sa stabileasca perioada de facturare ca fiind de 3 luni, facturile emise astfel
urmând a avea scadenta la 30 de zile de la sfârșitul perioadei de livrare facturate.
(10) Partile convin ca platile efectuate de Client Furnizorului in legatura cu prezentul Contract, se vor imputa
dupa urmatoarele reguli:
(a) platile se vor imputa cu prioritate asupra datoriilor ajunse la scadenta;
(b) daca este cazul se vor considera stinse in primul rand datoriile negarantate sau cele pentru care Furnizorul
are cele mai putine garantii;
(c) daca toate datoriile sunt deopotriva scadente, precum si in egala masura garantate, se vor stinge datoriile
mai vechi;
(11) In toate cazurile platile se vor imputa in urmatoarea ordine:
(a) asupra oricaror cheltuieli in legatura cu recuperarea creantelor Furnizorului;
(b) asupra dobanzilor penalizatoare, in ordinea cronologica a scadentei acestora;
(c) asupra capitalului.
Art. 11. Raspunderea contractuala
(1) Vânzătorul are dreptul de a intrerupe livrarea gazelor, dacă nu s-au efectuat platile la termenele prevazute
la art. 10, notificandu-l in acest sens pe Cumparator inainte de momentul intreruperii.
(2) Din momentul efectuarii platii, livrarea gazelor va fi reluata in cel mult 24 ore, sub conditia permiterii
accesului de catre Cumparator.
(3) In cazul in care Vanzatorul nu-si onoreaza obligatia de a livra cantitatile de gaze naturale contractate,
acesta se angajeaza sa plateasca daune-interese Cumparatorului.
(4) Vanzatorul nu răspunde pentru daunele produse de întreruperi ale furnizarii cauzate de Cumparator.
(5) Cumparatorul va plăti despăgubiri Vanzatorului sau operatorului de reţea pentru pagubele dovedite,
produse operatorului de reţea sau altor consumatori, ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a
echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a acţiuniilor proprii.
(6) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a celorlalte obligatii contractuale, partea in culpa
va plati celeilalte parti daune-interese, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art. 12. Clauza de confidenţialitate
(1) Partile se obliga una fata de cealalta sa pastreze confidentialitatea informatiilor si a documentelor pe care
le detin ca urmare a executarii prezentului Contract.
(2) Pentru respectarea obligatiei de confidentialitate, Partile garanteaza si sunt de acord:
a) Sa protejeze informatiile confidentiale impotriva folosirii, publicarii sau dezvaluirii neautorizate;
b) Sa nu foloseasca informatiile confidentiale, cu exceptia indeplinirii obligatiilor stabilite prin acest
Contract;
c) Sa nu furnizeze, publice, dezvaluie, transfere sau sa foloseasca in alt mod, direct sau indirect, in orice
maniera, informatiile confidentiale, cu exceptia autorizarii exprese a celeilalte Parti in concordanta cu
prevederile acestui articol;
d) Sa nu foloseasca nicio informatie confidentiala pentru a concura in mod neloial sau a obtine avantaje
nemeritate fata de cealalta Parte in orice activitate comerciala care poate fi asemanatoare cu activitatea
comerciala desfasurata de catre cealalta Parte in legatura cu acest Contract;
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Art. 13. Drepturi si obligatii
(1) Vanzatorul are urmatoarele drepturi:
a) sa incaseze lunar contravaloarea gazelor naturale furnizate, sa calculeze penalitati pentru plata cu
intarziere a facturilor, sa perceapa contravaloarea cheltuielilor de natura tehnica si administrativa
efectuate in vederea asigurarii indeplinirii de catre Cumparator a obligatiilor contractuale de plata
(ex: aferente operatiunilor de preavizare, deconectare/reconectare etc) precum si daune interese
pentru prejudiciile cauzate de Cumparator Vanzatorului/operatorului de distributie/transport, in
conditiile prezentului Contract si ale legilor aplicabile;
b) sa sisteze furnizarea gazelor naturale, in cazul in care situatia tehnica permite, in urmatoarele
cazuri: i) la cererea Cumparatorului, adresata cu 48 (patruzecisiopt) de ore anterior; ii) la incetarea
Contractului; iii)pentru neindeplinirea obligatiei de plata prevazuta in art. 10 din Contract, cu un
preaviz conform reglementarilor în vigoare; iv) in caz de consum fraudulos din partea
Cumparatorului;
c) alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare.
(2) Vanzatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure livrarea catre Cumparator a cantitatii de gaze naturale contractate in termenii
prezentului contract;
b) sa factureze lunar Cumparatorului contravaloarea gazelor naturale furnizate si, dupa caz,
majorarile de intarziere, conform Contractului, si sa comunice factura Cumparatorului; regularizarea
contravalorii serviciului de furnizare gaze naturale se face ca urmare a citirii indexului
echipamentului de masurare;
c) sa asigure parametrii specifici ai gazelor naturale furnizate, in conformitate cu prevederile legale
in vigoare, Vanzatorul nefiind responsabil de exploatarea in conditii necorespunzatoare a
sistemelor de distributie, respectiv de transport;
d) in cazul incetarii furnizarii pe motiv de neplata, reluarea se va face sub conditia prealabila a
dovezii platii debitelor restante (inclusiv a cheltuielilor ocazionate de intreruperea si reluarea
furnizarii); in cazul rezilierii Contractului, se incheie un nou contract de vanzare, sub conditia
achitarii in prealabil a debitelor restante (inclusiv a cheltuielilor ocazionate de intreruperea si
reluarea furnizarii);
e) sa solutioneze sesizarile Cumparatorului privind vanzarea gazelor naturale si sa comunice acestuia
raspunsul, conform reglementarilor in vigoare;
f) alte obligatii prevazute de reglementarile in vigoare.
(3) Cumparatorul are urmatoarele drepturi:
a) sa fie alimentat si sa preia cantitatea de gaze naturale contractata, in conformitate cu prevederile
prezentului Contract;
b) sa pretinda Vanzatorului plata daunelor directe in cazul intreruperilor in livrarea gazelor naturale,
in alte situatii decat cele permise in prezentul Contract sau de legea aplicabila, cauzate din culpa
acestuia si dovedite;
c) sa solicite Vanzatorului intreruperea alimentarii cu gaze naturale, inclusiv in cazul in care
intreruperea este legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor proprii;
d) sa solicite inlocuirea echipamentului de masurare, pe cheltuiala sa, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare;
e) alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare.
(4) Cumparatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa achite integral si la termen toate facturile emise de Vanzator conform Contractului și
reglementarilor în vigoare;
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;
d) sa permita accesul in vederea citirii indexului echipamentului de masurare, in orice moment pe
perioada derularii contractului, daca echipamentul de masurare se afla pe proprietatea sa;
e) sa plateasca contravaloarea eventualelor tarife si taxe aferente serviciului de distributie si
transport, care sunt incluse în prețul final, impuse de operatorii licentiati ai acestor servicii, sau alte
taxe si tarife impuse de alte autoritati de reglementare, care au relevanta in executarea Contractului;
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f) sa anunte orice modificare a datelor sale de identificare sau / si a coordonatelor de corespondenta
din Contract (telefon, fax, email, adresa de corespondenta) in termen de 5 zile de la data modificarii,
necomunicarea acestora determinand responsabilitatea exclusiva a Cumparatorului pentru
eventualele prejudicii de orice natura generate de aceasta situatie;
g) sa suporte cheltuielile legate de buna functionare si in conditii de siguranta a instalatiei de

utilizare gaze, sa efectueze executia si/sau modificarile instalatiei de utilizare conform
Ordinului ANRE nr.179/2015, numai pe baza aprobarilor legale si numai cu operatori
economici autorizati conform Ordinului ANRE nr.98/2015 si/sau instalatori autorizati
conform Ordinului ANRE nr.83/2014;
h) sa sesizeze imediat Vanzatorul sau distribuitorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata
in functionarea instalatiei de utilizare in conditii de siguranta sau a contorului de masurare si sa
asigure accesul imputernicitului operatorului de sistem la acesta;
i) 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;
j) sa solicite in scris Vanzatorului luarea de masuri pentru remedierea defectiunilor constatate la
instalatiile operatorului de distributie situate in incinta Cumparatorului si sa asigure acces liber
imputernicitului operatorului de distributie la instalatiile si echipamentele acestuia aflate in incinta
Cumparatorului, pe baza de instiintare scrisa, conform contractului de distributie;
k) 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 verificare / revizie tehnica periodica, in termen de valabilitate;
m) alte obligatii prevazute de reglementarile in vigoare.
Art. 14. Modificarea circumstanţelor
(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 ori 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,distributia sau inmagazinarea gazelor
naturale..
(3) In caz de modificare substantiala a unuia/unora din elementele enumerate mai sus sau a situatiei
economice generale urmare careia / carora prezentul Contract devine dezavantajos pentru Vanzator, acesta
din urma poate solicita renegocierea Contractului.
(4) Partile convin ca orice modificare prevazuta la art. 14 alin. 1 si 2 sa se aplice automat, de la data avuta in
vedere in actul normativ prin care a intervenit modificarea de circumstante, fara a fi necesara semnarea unui act
aditional de catre parti.
(5) In cazul in care, pe perioada de derulare a Contractului, se vor modifica alte componente
nereglementate/circumstante, ce determina modificarea pretului final din prezentul Contract, Vanzatorul va
notifica Cumparatorul inainte cu minim 15 de zile calendaristice de data la care urmeaza a fi operata
modificarea. In cazul in care Cumparatorul nu accepta noile conditii de pret, acesta va avea dreptul de a
denunta Contractul inainte de data aplicarii noilor conditii notificate
(6) In situatia in care, la locul de consum care face obiectul Contractului, Cumparatorul intentioneaza sa
schimbe destinatia spatiului pentru desfasurarea de activitati comerciale/profesionale/sociale, acesta are
obligatia sa notifice in scris Vanzatorul cu minim 30 de zile calendaristice inainte de data de la care gazele
naturale vor fi utilizate pentru consum noncasnic, caz in care va trebui semnat un nou contract conform
noilor conditii; necomunicarea acestor imprejurari determina responsabilitatea exclusiva a Cumparatorului
pentru eventualele prejudicii de orice natura generate Vanzatorului de aceasta situație.
Art. 15. Rezilierea contractului
(1) Rezilierea totala sau partiala a clauzelor prezentului Contract nu are nici un efect asupra obligatiilor deja
născute intre parti, care devin exigibile in momentul rezilierii.
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(2) Partile sunt indreptatite sa procedeze la rezilierea Contractului pentru neexecutarea de catre una dintre
parti a obligatiilor contractuale.
(3) Denuntarea unilaterala a Contractului din initiativa Cumparatorului opereaza in conditiile notificarii
prealabile a Vanzatorului, cu cel putin 21 de zile calendaristice inainte de aceasta data, sub conditia
prealabila a indeplinirii in intregime a tuturor obligatiilor de plata restante izvorand din Contract, pana la
implinirea termenului de preaviz.
(4) Denuntarea unilateral a Contractului din initiativa Vanzatorului se poate face în urmatoarele cazuri:
a) în caz de consum fraudulos sau sustragere de gaz natural, dupa constatarea situatiei de culpa de catre
operatorul sistemului fără punere în intarziere, fără interventia instantelor de judecată și fără nicio alta
formalitate, pe baza unei simple notificari transmisa Cumparatorului; in aceasta situatie in care Vanzatorul are
dreptul sa solicite daune-interese;
b) pentru neplata facturii, daca au trecut mai mult de 15 zile de la data intreruperii furnizarii gazelor naturale
in conditiile art. 13 alin. 1 lit. b pct. iii;
c) pentru neplata repetată a contravalorii serviciului de furnizare gaze naturale şi a penalităţilor aferente în
condiţiile stabilite; (Se consideră „neplată repetată” atunci când Cumparatorul ajunge de două ori în ultimele
12 luni în situaţia de a fi deconectat pentru neplata facturilor.)
d) Cumparatorul refuză încheierea unui nou contract in cazul prevazut la art. 14 alin. 6;
e) incetarea dreptului de proprietate/de folosinta a Cumparatorului asupra locului de consum;
f) in cazul nerespectarii Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale/2018, a Ordinului ANRE nr. 179/2015, privind verificările si reviziile tehnice ale
instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, a Legii 123/2012 modif.si completata, precum si în orice alte
condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.(5)În cazurile prevăzute la alin. 3 lit.b-f, Contractul se
consideră desfiinţat de drept in termen de 21 zile de la data comunicarii notificarii de reziliere, fără
interventia instantelor de judecată și fără nicio altă formalitate prealabilă.
(6) Prezentul contract poate inceta si prin acordul partilor.
Art. 16. Forţa majoră
(1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod
necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Contract, dacă
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa
cum este definită de lege.
(2) Circumstanţele de forţă majoră sunt cele care pot apărea pe perioada de valabilitate a prezentului
Contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părţi şi
care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor.
(3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 72 de ore de la
inceperea evenimentului, şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
(4) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României .
(5) Dacă în termen de 30 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi
notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
Art. 17. Notificari
(1) Partile sunt obligate ca pe parcursul derularii prezentului Contract sa isi notifice reciproc orice modificare
a circumstantelor avute in vedere la data semnarii acestuia.
(2) Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii modificarii circumstantelor,
dacă prin Contract nu se prevede un alt termen.
(3) Părţile convin ca pe parcursul derulării prezentului Contract, toate notificările sau comunicările între Părţi
să se facă în scris şi să fie transmise prin fax, e-mail, trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire,
ori prin curier la adresele indicate mai jos:
Pentru Vanzător: C-Gaz & Energy Distributie S.R.L. -În insolvenţă; In insolvency; En procedure

collective: Str. Clucerului nr. 78-80, etaj 1, biroul 9, Sector 1, Bucuresti
Sediul: ...........................................
Tel: 021.231.43.00; Fax: 021.231.43.70
E-mail: contact@cgaz.ro
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Pentru Cumpărător: ................................
Adresa: localitatea ........., strada ..................., nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ................, cod
poştal ................
Tel: …….
Email: …………………………………
(4) Schimbarea adresei oricăreia dintre Părţi va fi notificată în termen de maxim 5 zile de la data modificarii.
(5) In cazul in care Cumparatorul nu se prezinta/refuza sa primeasca/sa ridice corespondenta

transmisa de catre Vanzator cu confirmare de primire, se considera ca respectiva corespondenta a
fost primita de Cumparator la data la care acesta a fost instiintat de curier sau reprezentantul
oficiului postal.
Art. 18. Cesiune
(1) Cumparatorul este de acord ca Vânzătorul poate cesiona partial sau total drepturile si obligatiile
decurgand din Contract, numai in conformitate cu reglementarile emise de autoritatea compententa.
(2) Acordul Cumparatorului pentru cesionarea Contractului in conditiile prevazute la alin. (1) se considera
dat implicit, la semnarea Contractului.
(3) Creanțele pe care Vanzatorul le are fata de Cumparator, izvorâte din prezentul Contract, pot fi cesionate
unui terț în condițiile Codului civil.
(4) Cumparatorul nu va putea ceda sau transfera in orice mod, in tot sau in parte, drepturile si obligatiile sale
decurgand din Contract, decat in baza acordului scris si prealabil al Vanzatorului.
Art. 19. Legislatia aplicabila; solutionarea litigiilor
(1) Prezentul Contract, precum si obligatiile partilor care rezulta din derularea acestuia se supun legislatiei
române in vigoare.
(2) Litigiile decurgând din executarea prezentului Contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi
supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul Vanzatorului.

Art. 20. Declaratii. Clauze finale
(1) Părţile garantează una celeilalte că prezentul Contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în
justiţie.
(2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze pe toată durata Contractului toate aprobările
necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest contract, conformându-se tuturor cerinţelor
legale.
(3) Cumparatorul declara ca utilizarea gazelor naturale se va face exclusiv in scop propriu casnic.
Cumparatorul declară că a fost informat de către Vanzator și a luat cunoștință, înaintea semnării prezentului
Contract, despre toate condițiile de comercializare a gazelor naturale impuse de Vânzător, ce se reflectă în
Contract si că i-au fost furnizate în mod complet toate și orice informații solicitate, în termeni clari și preciși,
cu privire la clauzele prezentului Contract. Drept pentru care, Cumparatorul declară că a înțeles și este de
acord cu prevederile prezentului Contract, cunoscând faptul că are posibilitatea de a negocia clauzele și
condițiile acestuia.
(4) Cumpărătorul mandatează Vânzătorul să îndeplinească toate formalitățile legale necesare transferului de
la fostul furnizor, daca este cazul, ținând cont de cele 21 de zile în care se poate face acest transfer, prevăzute
de legislația în vigoare.
(5) Cu exceptia obligatiilor de plata, în privinta cărora Partile sunt de drept puse in intarziere la data

scadentei, in cazul neindeplinirii oricarei alte obligatii (cu exceptia celor strict reglementate de
lege), Partea care nu se afla în culpa va transmite celeilalte Parti o notificare de punere in intarziere
cu indicarea obligatiei incalcate si a termenului de remediere a acesteia.
(6) Cumparatorul declara prin semnarea Contractului ca a luat la cunostinta drepturile pe care le are
in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal (dreptul la informare, dreptul de acces, de
interventie, de rectificare a datelor si de restrictionare a prelucrarii, dreptul de a fi uitat, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul de a fi notificat despre rectificarea sau stergerea datelor, precum si cu privire la
incalcarea securitatii prelucrarii acestora, dreptul de opozitie si de a nu face obiectul unei decizii bazate pe
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prelucrare automata, dreptul de a sesiza autoritatea de supraveghere si/sau de a se adresa justitiei), asa cum
sunt prevazute de Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Prin semnarea
contractului, Cumparatorul isi exprima in mod expres acordul ca datele sale cu caracter personal sa
ii fie colectate si procesate de catre Vanzator (direct sau prin parteneri ai acestuia) fara limitare de
termen, in scopul efectuarii citirilor de catre distribuitor, in scopul recuperarii creantelor, distributiei
facturilor, prestarii de servicii de furnizare gaze naturale, in scopuri statistice si in scopul
imbunatatirii serviciilor oferite si al promovarii unor noi produse si servicii.
(7) Nulitatea unei clauze din Contract nu are niciun efect asupra valabilităţii celorlalte clauze sau
Contractului în integralitatea sa.
(8) Nicio renunţare la executarea unei obligaţii, exercitarea vreunui drept sau acţiuni ce decurg din Contract
nu va fi considerată a fi o renunţare la executarea acelei obligaţii/drept sau a unei obligaţii/drept ulterioare.
(9) Dispozitiile prezentului Contract se completeaza cu prevederile Legii energiei electrice si a gazelor
naturale, Codului civil, Codului de procedura civila, Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la
clientii finali, Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, precum
şi cu celelalte reglementări specifice în vigoare.
(10) Prezentul Contract se poate modifica si/sau completa pe baza incheierii in scris de acte aditionale, cu
acordul ambelor părți, cu excepția situatiilor prevazute de prezentul Contract sau de reglementarile în
vigoare, când amendarea Contractului se face în mod automat.
(11) Toate actele aditionale si anexele la Contract sunt parte integranta a prezentului Contract.
(12) Prezentul Contract a fost incheiat astazi, ......................., in doua exemplare cu aceeasi valoare juridica,
cate unul pentru fiecare parte.
Vânzător,

Cumpărător,
............................

C-Gaz & Energy Distribuție S.R.L.
Administrator special,
Peter BRAUN
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Anexa nr. 1
DEFINIREA UNOR TERMENI
* Aprobări – avize, licenţe, consimţăminte şi autorizaţii acordate deja sau care vor fi acordate de autoritatea
competentă;
* Autoritate competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);
* Client casnic - clientul care cumpără gaze naturale pentru consumul casnic propriu;
* Cerinţă legală – orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul României, de Guvern sau de
autoritatea competentă;
* Gaze naturale - substante minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale
acumulate in scoarta terestra si care, in conditii de suprafata, se prezinta in stare gazoasa, intrunind
proprietatile fizice si chimice prevazute in STAS 3317;
* Luna – Perioada de timp incepand cu ora 7 dimineata a primei zile a lunii calendaristice pana la ora 7
dimineata a primei zile din urmatoarea luna calendaristica ;
* Metru cub de gaze naturale (mc) - volumul de gaze naturale care ocupa un cub cu latura de un metru, la
presiunea de 101.325 Pa (1 bar) si la temperatura de 288,15K (15oC);
* 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 şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme,.
* Operator de transport şi de sistem - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de transport al
gazelor naturale şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi, dacă este necesar, dezvoltarea sistemului de
transport într-o anumită zonă şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme,
* Pret de Vanzare - pretul unei cantitati de 1 MWh de gaze naturale, definit si calculat conform art. 7 al
prezentului Contract;
* PCS- puterea calorifica superioara la temperatura de combustie de 15oC, exprimata in kWh/m3;
* Sistem National de Transport (S.N.T.) - sistemul de transport al gazelor naturale in regim de inalta
presiune, compus din ansamblul de conducte si instalatii aferente, care asigura primirea gazelor naturale de la
producatori si/sau de la furnizorii i si transportul acestora in vederea livrarii in sistemele de distributie si/sau
la consumatorii directi si/sau in vederea inmagazinarii/stocarii acestora.
* S.R.M - Asigura filtrarea, reglarea, masurarea gazelor naturale si constituie un ansamblu de aparate,
armaturi si accesorii montate intr-o constructie proprie de tip cofret metalic sau termoizolant. Prin
intermediul acestora gazele trec din reteaua de transport (presiune inalta) in reteaua de distributie (presiune
medie);
* Zi gaziera – intervalul de timp care începe la ora 7,00, ora locală a României, din oricare zi, și se termină
la ora 7,00, ora locală a României, din ziua următoare. Ziua gazieră este redusă la 23 de ore la trecerea la ora
de vară și este majorată la 25 de ore la trecerea la ora de iarnă; toate drepturile și obligațiile aferente potrivit
contractelor privind transportul de gaze naturale sunt majorate sau reduse în mod corespunzător în
respectivele zile gaziere.
Vânzător,

Cumpărător,
………………………

C-Gaz & Energy Distribuție S.R.L.
Administrator special,

Peter BRAUN
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Anexa nr. 2
DETERMINAREA PREȚULUI DE VÂNZARE (Pv)
Prețul de vânzare (Pv) se determină astfel:
______________________________________________________________________________
Pv = Pg + TT + TD, unde:
______________________________________________________________________________
1. Pg este prețul gazului natural, exprimat în lei / MWh, exclusiv TVA;
Pg = ….. lei / MWh
2. TT este tariful de transport stabilit de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
(reglementat prin Ordinul ANRE nr……/ 20…………), exprimat în lei / MWh, exclusiv TVA. La data
prezentei oferte, acesta este stabilit la nivelul de ……….. 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.
3. TD este tariful de distribuție stabilit de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
pentru categoria de consumator si zona de de consum in care este situat Cumparatorul si este exprimat în
lei / MWh, exclusiv TVA. La data prezentei oferte, acesta este de ....... lei /MWh.
Conform celor de mai sus, prețul de vânzare specific categoriei de consum a Cumparatorului este:
Categoria de consum C…, raza ……………………
Pv = …. + …… + …..
Pv = ……. Lei / MWh
•

Tarifele reglementate de distribuție și transport sunt stabilite prin ordine / decizii ANRE și pot suferi
modificări în perioada de valabilitate a ofertei;

•

Prețul contractual va suferi modificări în situația în care tarifele reglementate sunt modificate prin
ordine / decizii ANRE;

•

La prețul de vânzare (Pv) se adaugă TVA și acciză, conform Codului Fiscal în vigoare.
Vânzător,

Cumpărător,
.........................................

C-Gaz & Energy Distribuție S.R.L.
Administrator special,
Peter BRAUN

11 / 11

