CONTRACT
de vânzare-cumpărare a gazelor naturale
pentru consumatori non-casnici
nr. ........ / .......................
I.

Părţile contractante

TRANSENERGO COM S.A – in insolventa, cu sediul în Bucureşti, The Grand Offices, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Et. 2,
camera 2.01, Sector 5, telefon 021/403 49 45, fax 021/403 49 45, email consumatorign@transenergo.ro, înscrisă în Registrul
Comerţului Bucuresti sub nrJ40/19379/2004, CUI RO16976082, licenţă ANRE pentru furnizarea de gaze naturale nr. 1922 din
data de 14.12.2013, cont nr. RO28BTRLRONCRT00E1428605, deschis la Banca Transilvania, reprezentată de Rada COMAN,
în calitate de Administrator special, precum și de Administrator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL, cu sediul în
București, Șos. București – Ploiești nr. 69-71, parter, cam. 25, cod poștal 013685, Sector 1, societate civilă profesională înscrisă
în Registrul Formelor de organizare RFO 0499 al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, număr matricol
2A0499, la data de 24.09.2010, in calitate de furnizor, denumita in continuare Vanzator,
Şi
………………………………… cu sediul în ................................................................................................................, telefon
……………, fax ..........................., email…………………….,înscrisă în Registrul Comerţului la nr. J………….., CUI
………….., cont bancar ………………………………………., deschis la …………………., reprezentată legal prin
……………. in functia de……………………., in calitate de consumator, pe de alta parte, au convenit să încheie prezentul
contract, cu respectarea următoarelor clauze:
II.
Terminologie
Art. 1. – Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 1.
III.
Obiectul contractului
Art. 2. (1) Obiectul contractului il constituie vanzarea-cumpararea unor cantitati determinate de gaze naturale, la pretul
convenit, la starea de 150 C, exprimate in unitati de energie, la iesirea din Sistemul de Distributie (cu servicii de transport si
distributie incluse). Gazele contractate pot proveni din productie interna si din import, atat din productia curenta cat si din
depozitele de inmagazinare din intern, fiind destinate consumului propriu.
(2) Cantităţile de gaze naturale contractate, conform Anexei nr. 3 la prezentul contract, vor fi livrate la punctul (punctele) de
predare/preluare, potrivit graficului de livrare convenit între părţi, conform aceleiaşi anexe. Vanzatorul este unicul furnizor de
gaze naturale al Cumparatorului pentru locurile de consum indicate in Anexa 3 la Contract.
(3) Cantităţile contractate ferm din Anexa 3 la prezentul contract, pot fi reconfirmate lunar de către Cumpărător. Comunicarea
către Vânzător si Operatorul de Piaţă se va face prin fax sau prin e-mail, până în data de 5 a lunii anterioare lunii de livrare. Dacă
există diferenţe între cantitatea lunară estimată în contract şi cea comunicată prin fax sau prin e-mail, se va considera cantitate
definitivă, ultima cantitate comunicată prin fax sau prin e-mail de către Cumpărător, dacă comunicarea este transmisă până în
ziua de 5 a lunii care precede livrarea şi dacă este acceptată de către Vânzător. Vânzătorul va comunica în scris Cumpărătorului
doar refuzul acceptării modificării cantităţii contractate. Cumpărătorul poate solicita o ultimă modificare a necesarului lunar de
gaze pana cel tarziu in data de 20 a lunii anterioare lunii de livrare, sub rezerva acceptării de către Vânzător, în funcţie de care
se vor calcula abaterile faţă de cantităţile efectiv livrate/primite. In cazul in care Vânzătorul nu accepta modificarea cantităţilor
de către Cumpărător sau Cumpărătorul nu transmite confirmarea lunara a cantităţilor pana la datele menţionate anterior, cantitatea
contractata pentru luna de livrare rămâne cea prevăzută in Anexa 3 la prezentul contract.
Daca Cumparatorul opteaza sa nu reconfirme lunar cantitatile contractate, acestea vor ramane in valoarea stabilita in Anexa 3.
(4) Cumpărătorul are obligatia de a comunica pe parcursul lunii de livrare orice variaţie majora a consumului faţă de nivelul
contractat.
(5) Cumpărătorul are obligatia de a accepta măsurile luate de către Operatorul Sistemului National de Transport
(S.N.T.)/Operatorul Sistemului de Distributie (S.D.) în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare.
(6) Cumpărătorul are obligaţia de a plăti conform prezentului Contract orice cantitate de gaze naturale preluată în plus faţă de
Cantitatea Lunară Contractată, dacă aceasta rezultă din Procesul Verbal de predare – preluare încheiat la sfârşitul lunii respective.
Art. 3. – (1) Gazele naturale livrate în baza prezentului Contract vor îndeplini condiţiile de calitate prevăzute în
Regulamentul de masurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în Romania şi în Condiţiile Tehnice (Anexa nr. 9 la
Codul Retelei pentru S.N.T.). Calitatea gazelor naturale contractate si predate de Vânzător către Transportator, la solicitarea
Cumpărătorului va fi atestată pe bază de buletin de analiză cromatografică a probelor prelevate la punctele de predare în S.N.T.
(2) Presiunile minime si maxime de livrare a gazelor naturale, valabile numai cu acordul Transportatorului respectiv a
Distribuitorului, după caz, sunt :

Pagina 1

Loc de consum
Punctul de predare/preluare

Presiunea minima
(bar)

Presiunea maxima
(bar)

IV.
Durata contractului
Art. 4. – Prezentul contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale se încheie pentru perioada .................................,
Contractul putând fi modificat sau prelungit, prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi. In cazul in care niciuna dintre Parti nu
notifica celeilalte intentia de incetare a contractului cu cel putin 21 de zile inainte de ajungerea la termen a acestuia, contractul
se prelungeste automat cu o durata egala cu cea iniţiala si in aceleaşi condiţii de cantitate si preţ ca si perioada contractuala
precedenta, daca părţile nu convin altfel.
V.
Predarea/preluarea gazelor naturale; măsurarea gazelor naturale
Art. 5. – (1) Predarea/preluarea gazelor naturale contractate se face la termenul, la locul – punctul de predare/preluare,
în cantitatea şi în condiţiile de debit şi presiune convenite prin prezentul contract, pe bază de proces-verbal de predare/primire
întocmit lunar între Cumpărător şi prestatorul serviciilor de transport, respectiv distributie.
(2) Eşalonarea predărilorsi preluarilor zilnice si orare de gaze naturale se va face în mod egal pentru fiecare zi si oră a lunii de
livrare. La solicitarea motivată a Cumpărătorului, cu acordul prestatorilor (prestatorului) serviciilor de transport respectiv
distribuţie, după caz, vor putea fi convenite si alte eşalonări.
(3) Punctul de predare/preluare comercială este la ieşirea din aparatele şi sistemele de măsură ale prestatorilor (prestatorului)
serviciilor de transport respectiv distribuţie, situate in SRM urile prevăzute la pct. b) din Nota din Anexa 3 la Contract.
Art. 6. – (1) Măsurarea cantităţilor de gaze naturale contractate se face continuu de către prestatorii (prestatorul)
serviciilor de transport respectiv distribuţie, după caz, în punctele de predare/preluare comercială, cu aparate de măsură
omologate în conformitate cu reglementările metrologice în vigoare aflate în proprietatea acestora, faţă de care măsurările
efectuate de Cumpărător cu aparate proprii sau aflate în proprietatea altora, nu sunt opozabile.
(2) Măsurarea cantităţilor de gaze naturale se realizează potrivit reglementarilor legale în vigoare la data predării/preluării
gazelor.
(3) Măsurările efectuate vor fi confirmate prin Procese verbale de predare/preluare încheiate între Cumpărător şi prestatorii
(prestatorul) serviciilor de transport respectiv distribuţie, după caz. Acesta, prin grija Cumpărătorului va fi transmis prin fax către
Vânzător, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la încheierea lunii de livrare a gazelor naturale.
(4) În măsura în care între Cumpărător Operatorul SNT /Operatorul Sistemului de Distributie apar divergente cu privire la
măsurători, se vor aplica prevederile Codului Retelei, respectiv pct. 3.4 pana la 3.6 din Anexa 9 a acestuia. Pană la rezolvarea
definitivă şi irevocabilă a unei astfel de dispute, Cumpărătorul se obligă să accepte şi să achite, conform prevederilor prezentului
Contract, factura emisă de catre Vânzător în baza bilantului de închidere întocmit de catre D.O.P.G.N. Transgaz.
VI.
Preţul gazelor naturale; modalităţi şi condiţii de plată.
Art. 7. – (1) Cumpărătorul va plăti Vânzătorului contravaloarea gazelor naturale contractate, la preţul stabilit si în
condiţiile stabilite în anexa nr. 2 la prezentul contract.
(2) Emiterea facturii lunare.
a) Pe baza procesului verbal de predare-primire întocmit între Transportator/Distribuitor si Cumpărător sau a notificarii
consumului/achizitiei lunare, comunicată de catre Cumpărător si/sau Distribuitor, Vânzătorul va transmite lunar spre semnare,
prin fax/email Cumparatorului „Procesul verbal de predare/preluare si calcul pret facturare gaze livrate”, pentru cantitatile livrate
în luna precedenta. Acesta va fi transmis pana in data de 12 a lunii urmatoare celei de livrare si va contine sau va avea anexate
date privind cantitatea de gaze efectiv livrata, precum si orice alte elemente necesare intocmirii facturii si va sta la baza emiterii
facturii lunare de catre Vanzator. Cumparatorul este obligat ca in termen de 24 de ore de la transmiterea procesului verbal prin
fax/email de catre Vanzator, sa certifice prin semnatura sa acordul său privind preluarea cantitatilor comunicate si plata sumei
calculate sau sa notifice obiectiunile sale si motivarea acestora . O motivare a obiecţiunilor lipsită de pertinenţă sau nemotivarea
acestora nu va fi luată în seamă, nefiindu-i opozabilă Vânzătorului în nici un fel. Netransmiterea procesului verbal semnat de
catre Cumparator, in termenul de 24 de ore de la data transmiterii de catre Vanzator, echivaleaza cu acceptarea acestuia în
întregime.
b) Pe baza procesului verbal acceptat expres (prin semnătură) , sau acceptat tacit de catre Cumparator, Vânzătorul va
emite factura lunară care va fi transmisă prin fax si/ sau email Cumpărătorului până în ziua de 18 a lunii care urmează celei în
care s-a efectuat livrarea.
Factura lunară va cuprinde contravaloarea gazelor naturale efectiv consumate si serviciile reglementate asigurate prin prezentul
contract, eventualele penalitati pentru dezechilibre/ nerespectarea nominalizarilor, Factura emisa în favoarea Cumpărătorului va
fi remisa prin poştă, societate de curierat rapid, fax sau prin e-mail.
c) In cazul transmiterii de catre Cumparator a procesului verbal semnat cu obiecţiuni, Vanzatorul va emite si va transmite
prin fax si/sau email Cumparatorului, pana in data de 18 a lunii urmatoare celei de livrare, factura lunara conform precizarilor
Vanzatorului . Eventuala divergenţă urmează sa fie solutionata în maxim 15 zile de la data transmiterii facturii. Data emiterii
facturii este ultima zi a lunii de consum. Daca obiectul divergentei il reprezinta cantitatea de gaze naturale predata/preluata, vor
prevala cantitatile stabilite de catre DOPGN Bucuresti si/sau Operatorul de Distributie, dupa caz.
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d) In cazul în care Vânzătorul constată ca obiectiunile Cumparatorului au fost justificate, acesta va proceda la
recalcularea facturii lunare. In cazul refacerii facturii lunare, daca se depaseste scadenta prevazuta contractual, termenul scadentei
acestei facturi se prelungeste cu numarul de zile calendaristice dintre data scadentei facturii lunare prevazuta contractual si data
transmiterii prin fax /email a facturii lunare recalculate. In cazul în care Vânzătorul constată că obiecţiunile Cumpăratorului nu
au fost justificate, scadenta facturii lunare ramane cea prevazuta contractual, Vanzatorul avand dreptul de a calcula penalitati de
intarziere la plata cf. art. 9 din prezentul contract, pe care Cumparatorul nu le va contesta, angajandu-se sa le plateasca in termenul
prevazut contractual.
e) In termen de 24 de ore de la primirea facturii lunare prin fax/email, Cumparatorul are obligatia de a returna
Vanzatorului, prin fax/email, factura semnată de catre reprezentantii legali ai Cumparatorului. Netransmiterea facturii semnată
de catre Cumpărător echivalează cu acceptarea în întregime a acesteia, fără ca ulterior să mai poată contesta menţiunile din
cuprinsul ei (sau, dacă le contestă, acestea nu vor fi luate în seamă, nefiindu-i opozabile Vânzătorului). Factura emisa în favoarea
Cumpărătorului va fi remisa prin poştă, societate de curierat rapid, fax sau prin e-mai.
Orice plată în plus se va considera avans pentru livrările de gaze aferente lunii următoare.
(3) Plata contravalorii gazelor naturale achiziţionate prin prezentul contract se face lunar, în lei, prin ordin de plata,
astfel :
a) Factura lunara este scadentă la plată în data de 20 a lunii urmatoare celei de livrare.
b) Plăţile se vor considera efectuate la data înregistrării sumelor în conturile Vânzătorului.
c) Cu acordul Părţilor, plăţile pot fi efectuate si prin Compensare.
d) In cazul neefectuarii platii a oricaror sume datorate de catre Cumparator Vanzatorului la termenele scadente din
Contract, Vanzatorul este exonerat de orice obligatie contractuala privind livrarea gazelor, putand dispune sistarea furnizarii
gazelor pentru neindeplinirea obligatiei de plata la scadenta a sumelor datorate, cu o notificare prealabila de 5 zile calendaristice.
Dupa sistarea furnizarii, Vanzatorul va executa garantia prevazuta contractual, urmand ca reluarea furnizarii sa se faca doar dupa
constituirea unei noi garantii conform prevederilor contractuale. Garantia va fi transmisa Vanzatorului in original pana cel tarziu
in data la care se doreste reluarea furnizarii. Reluarea furnizarii gazelor naturale se va face dupa achitarea integrala a debitelor,
penalitatilor si a tarifului de sigilare-desigilare a mijlocului de masura .
(4) Din sumele achitate de catre Cumparator, Vânzătorul va deconta cu prioritate penalitatile facturate, urmate de
decontarea celorlalte facturi emise, în ordinea scadenţei acestora.
VII.
Garanţii contractuale
Art. 8. (1) În vederea garantării executării obligaţiilor de plată a gazelor naturale (inclusive taxe, tarife, accize si TVA)
achiziţionate conform prevederilor prezentului contract, consumatorul se obligă să constituie o garanţie de bună-execuţie a
contractului in cuantum de ……………… lei, de o valoare echivalentă cu contravaloarea gazelor naturale contractate pentru 50
zile de consum maxim, in termen de 10 zile lucratoare de la semnarea prezentului contract, dar nu mai tarziu inainte cu 5 zile
lucratoare inainte de prima zi a perioadei de livrare. Netransmiterea garanţiei de către Cumpărător, in acest termen, îl exonerează
pe Vânzător de obligaţia furnizării cantităţilor de gaze naturale contractate, prezentul contract fiind valabil doar sub condiţia
prezentării instrumentului de garantare până la data anterior mentionata.
(2) Garanţia de bună-execuţie se va constitui prin emiterea unui bilet la ordin în beneficiul furnizorului, stipulat „fără protest” şi
avalizat de reprezentantul legal al consumatorului. Biletul la ordin remis cu titlu de garanţie va fi bilet la ordin ”în alb”, în sensul
ca nu va avea completată rubrica referitoare la data scadenţei.
(3) In vederea introducerii biletului la ordin la plată, in ipotezele în care consumatorul nu îşi execută corespunzător obligaţiile
de plată contractuale, la data emiterii instrumentului reprezentantul legal al consumatorului va împuternici furnizorul, prin
directorul general, printr-o procură autentica să completeze rubrica biletului la ordin referitoare la data scadenţei.
(4) În ipoteza în care consumatorul nu îşi execută corespunzător obligaţiile contractuale, furnizorul îl va notifica în scris cu 10
zile înainte, cu privire la introducerea biletului la ordin la plată.
(5) În cazul în care garanţia de bună-execuţie este utilizată de către furnizor, consumatorul este obligat ca, în termen de 5 zile de
la folosirea acesteia, să prezinte furnizorului o nouă garanţie, potrivit prevederilor prezentului contract. In situatia in care valoarea
instrumentului de garantare depaseste valoarea debitului inregistrat, partile convin ca Vanzatorul va executa in intregime
instrumentul de garantare, urmand a restitui Debitorului diferenta dintre suma executata si debitul inregistrat.”
(6) In cazul majorarii cantitatii de gaze naturale contractate si/sau a pretului avut in vedere la momentul calcularii garantiei
Vanzatorul poate solicita Cumparatorului majorarea garantiei transmisa initial, astfel incat aceasta sa acopere intreaga cantitate
de gaze naturale ce urmeaza a fi livrata Cumparatorului si/sau valoarea actualizata a gazelor naturale contractate. Garantia astfel
solicitata va fi transmisa Vanzatorului in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data solicitarii. In situatia executarii
garantiei de catre Vanzator, Cumparatorul se obliga sa transmita Vanzatorului, la solicitarea acestuia, un nou instrument de
garantare de acelasi tip, de aceeasi valoare si in aceleasi conditii prevazute de art 8, alin (1), in termen de maxim 10 zile
calendaristice de la data solicitarii.
(7) In situatia netransmiterii in termenul prevazut contractual a instrumentelor de garantare mentionate de prezentul articol,
Vanzatorul isi rezerva dreptul de a sista furnizarea gazelor naturale catre Cumparator, pana la transmiterea garantiilor solicitate,
in termen de 5 zile calendaristice de la transmiterea prin fax a unei notificari in acest sens Cumparatorului. Sistarea furnizarii
gazelor nu echivaleaza cu incetarea contractului de vanzare-cumparare gaze naturale.
VIII. Clauza de penalităti
Art. 9. a) În condiţiile în care Cumpărătorul nu isi indeplineste obligatia de plata la data scadentei facturii lunare,
acesta se obligă să plătească Vânzătorului, la solicitarea acestuia, penalităţi de întârziere în cota de 0,1% pentru fiecare zi de
Pagina 3

întârziere pentru suma rămasă neachitată. Penalităţile se vor calcula începând cu prima zi după data scadentă, inclusiv ziua plăţii,
adică ziua în care suma plătită a fost înregistrată în contul Vânzătorului.
b) Penalităţile de întârziere facturate se vor transmite Cumpărătorului, factura de penalitati fiind scadenta la plata in
termen de 20 zile calendaristice de la data transmiterii acesteia prin fax sau e-mail de catre Vanzator. In termen de 24 de ore de
la primirea facturii de penalitati prin fax sau email, Cumparatorul are obligatia de a returna Vanzatorului, prin fax sau e-mail,
factura semnată de catre reprezentantii legali ai acestuia. Netransmiterea facturii semnată de catre Cumpărător echivalează cu
acceptarea în întregime a acesteia, fără ca ulterior să mai poată contesta menţiunile din cuprinsul ei (sau, dacă le contestă, acestea
nu vor fi luate în seamă, nefiindu-i opozabile Vânzătorului).
c) În caz de neplată a contravalorii penalităţilor facturate conform prevederilor contractului, Vânzătorul este îndreptăţit,
după o perioadă de 3 zile calendaristice de la data la care contravaloarea facturii de penalităţi trebuia achitată, să sisteze în
totalitate livrarea gazelor naturale către Cumpărător.
d) În situaţia în care Cumpărătorul contestă justificat, pe baza unor documente doveditoare, cuantumul/modul de calcul
al penalităţilor facturate de Vânzător in termenul de 24 de ore de la data transmiterii facturii de penalitati prin fax de catre
Vanzator, modalitatea de calcul va fi supusă verificării unui expert contabil autorizat CECCAR, desemnat de catre Vanzator.
Raportul întocmit de acesta va fi comunicat şi Cumpărătorului, fiindu-i opozabil. In situatia in care Raportul intocmit de catre
expertul contabil confirma faptul ca penalitatile au fost calculate corect de catre Vanzator, costul expertizei contabile va fi
suportat de catre Cumparator, fiind refacturat de catre Vanzator. In situatia in care Raportul intocmit de expertul contabil constata
ca penalitatile nu au fost calculate in mod corect de catre Vanzator, costul Raportului de expertiza contabila va fi suportat de
catre Vanzator. Regulile privitoare la transmiterea şi plata facturilor prevăzute în acest articol se aplică şi facturii aferente
expertizei contabile, dispoziţiile prezentului articol (art. 9) fiind incidente.
e) In situatia intocmirii Raportului de expertiza contabila prevăzut anterior, scadenta facturii de penalitati se prelungeşte
cu numărul de zile necesare întocmirii raportului de expertiză contabilă.
f) Contestarea facturilor de penalitati nu il exonereaza pe Cumparator de achitarea contravalorii gazelor naturale
contractate si a celorlalte facturi emise de catre Vanzator la termenul prevazut contractual, in caz contrar fiind aplicabile
prevederile prezentului articol. Factura emisa în favoarea Cumpărătorului va fi remisa prin poştă, societate de curierat rapid, fax
sau prin e-mail.
Art. 10. - La expirarea termenului scadenţei la plată, partea obligată la plata penalităţilor în condiţiile alin. (1) este de
drept în întârziere, fără a mai fi necesară notificarea – în conformitate cu prevederile art. 1523 din Codul civil.
IX.
Condiţii de desfăşurare a vânzării-cumpărării
Art. 11. – Părţile convin ca o dată cu predarea gazelor naturale la punctele de livrare, acestea trec din proprietatea
Vânzătorului în cea a Cumpărătorului.
X.
Obligaţii
Art. 12. – 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.
Art. 13. – (1) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în
justiţie în termenii acestui contract.
(2) în situaţia în care Părţile contractante nu-şi îndeplinesc din culpă obligaţiile de livrare/preluare care le revin conform
Programelor convenite prin Contract sau le îndeplinesc necorespunzător, Părţile contractante sunt îndreptăţite să solicite si să
primească daune interese.
(3) Părţile sunt obligate să notifice in scris orice situaţie care ar putea cauza o întrerupere temporară sau o limitare a
consumului.
(4) Obligaţiile Vânzătorului :
a). Să asigure cantitatea de gaze naturale contractată şi după caz, serviciile de transport si distribuţie necesare
b). Sa emita facturile la termenele si in conditiile stipulate in prezentul contract.
(5) Obligaţiile Cumpărătorului:
a). Să achite integral şi la termen contravaloarea facturilor emise de Vânzător,
b). În situaţia în care nu dispune de licenţele necesare, să nu revândă gazele naturale cumpărate,
c). Să permită reprezentantului Vânzătorului/Distribuitorului/Transportatorului, la solicitarea acestuia, să monteze, să
verifice sau să citească aparatele de măsurare sau să verifice şi remedieze defecţiunile intervenite la
aparatele/instalaţiile de măsurare, aflate pe proprietatea Cumpărătorului,
d). Să nu intervină în instalaţiile de reglare-măsurare,
e). Să accepte măsurile luate de operatorul sistemului de transport si de operatorul sistemului de distributie, în cazurile
limitativ prevăzute de legislatia in vigoare
f). În cazul încetării contractului, Cumpărătorul se obligă să preia de la Vanzator, in nume propriu sau prin noul
furnizor, capacitatea orara maximă rezervată în SNT pe puncte de iesire din SNT, în caz contrar, fiind tinut să achite
contravaloarea acesteia pentru perioada rămasă până la sfarsitul perioadei pentru care a fost rezervata.
XI.
Confidentialitate
Art. 14. – (1) Toate informaţiile, datele sau documentele transmise de o parte către cealaltă în legătură (directa sau
indirecta) cu Contractul si cu executarea acestuia, indiferent de mijlocul utilizat, se vor trata de părţi drept strict confidenţiale. În
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plus, părţile se angajează să nu divulge nimic din conţinutul Contractului unei terţe pǎrţi si nu vor utiliza informatiile
confidentiale, in totalitate sau partial, fara consimtamantul scris al celeilalte pǎrti cu urmatoarele exceptii:
a) catre auditorii societatii;
b) catre institutiile bancare partenere;
c) catre autoritatea competentǎ de reglementare sau alte autorităţi/institutii competente (inclusiv catre operatorul de
transport si de sistem) carora conform legii trebuie sa li se puna la dispozitie aceste informatii, dar in limitele
prevazute de dispozitiile legale si in masura in care este necesar;
d) sunt sau devin informatii publice altfel decat prin vreo incalcare a prezentului articol;
e) sunt prezentate agentiilor de raportarea pretului sau pentru calcularea unui indice, daca aceasta prezentare nu va
include identitatea celeilalte parti.
(2)
Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
a) daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la co-contractant;
b) informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;
c) dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;
e) partea a fost obligata, in mod legal, sa dezvaluie informatia.
(3)
Nici una dintre părţi, în afară de cazurile prevăzute de orice lege sau de reglementarea aplicabilă, nu va face
sau nu va dispune să fie făcut nici un anunţ public sau comunicat de presă referitor la Contract, la activităţile comerciale
şi afacerile celeilalte părţi fără consimţământul prealabil în scris al celeilalte părţi.
(4) Ambele parti se obliga sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica accesul tertilor asupra documentelor, datelor
si informatiilor schimbate de catre parti.
(5) Partile se obliga sa nu foloseasca documentele, informatiile sau datele confidentiale pe care le detin cu privire la
cealalta parte pentru a obtine orice fel de venituri si/sau avantaje de orice alta natura etc.
(6) La încetarea Contractului, prevederile prezentului articol vor rămâne în vigoare si pentru o perioadă de 5 (cinci) ani
de la data incetarii prezentului contract, indiferent de modalitatea de incetare a acestuia.
(7) Incalcarea, fie din culpa fie cu intentie, de catre oricare dintre parti a obligatiilor de confidentialitate asumate
conform prevederilor Contractului este strict intezisa iar in cazul in care aceasta are loc, o astfel de incalcare da dreptul
celeilale parti la incasarea de despagubiri, inclusiv in vederea recuperarii prejudiciului creat (inclusiv in baza art. 1184
Cod Civil).
XII.
Cesionarea contractului
Art. 14. - (1) Niciuna dintre părţi nu poate transmite unei terţe persoane, total sau parţial, drepturile şi/sau obligaţiile ce i se cuvin
prin acest contract, sub sanctiunea inopozabilitatii cesiunii fata de Partea cedata si/sau a nulitatii cesiunii.
(2) Prin exceptie, este permisa cesiunea drepturilor banesti ale Vanzatorului rezultate din prezentul contract, catre institutii
financiare, inclusiv banci, in acest caz fiind necesara notificarea Cumparatorului, insa nu si acceptul acestuia.
XIII. Modificarea circumstanţelor
Art. 15. – (1) În contextul prezentului contract, prin modificare de circumstanţe se va înţelege apariţia unui nou act normativ,
care modifica elementele sau condiţiile care au stat la baza încheierii contractului. Modificarea de circumstanţe poate include,
fără a se limita, introducerea unor noi tarife, impozite sau taxe, o schimbare a modalităţilor de impunere sau o modificare a
tarifelor, impozitelor sau taxelor existente, s.a.m.d.
(2) In cazul apariţiei unor modificări de circumstanţe de mai sus, părţile se obliga sa renegocieze prestaţiile afectate de
modificarea de circumstanţe, în termen de 15 de zile de la notificarea intenţiei de renegociere, de către partea interesata.
Notificarea intentiei de renegociere se poate face de catre partea interesata in termen de 15 zile de la aparitia modificarii de
circumstante.
(3) Dacă ulterior încheierii contractului, apare o modificare a condiţiilor tehnico economice care au stat la baza
încheierii contractului si care are au sau pot avea ca efect creşterea pentru Vânzător a costurilor, la solicitarea acestuia,
părţile vor modifica preţul de contract prin încheierea de acte adiţionale, astfel încât să se permită recuperarea integrală de
către Vânzător a costurilor suplimentare, in termen de 30 zile de la apariţia noilor condiţii tehnico-economice.
(4) In cazul in care „ modificarile de circumstante” nu convin partilor, acestea sunt in drept de a denunta unilateral
contractul in conditiile art. 18 din prezentul contract, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
XIV. Modalitati de încetare a contractului
Art. 16. Rezilierea contractului:
(1) Pentru neexecutarea de către una dintre părţi a obligaţiilor contractuale, cealaltă parte va fi îndreptăţită la rezilierea
contractului.
(2) Rezilierea totală sau parţială a clauzelor prezentului contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
(3) Prevederile alin. (2) nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care din voinţa sa a determinat încetarea contractului.
(4) Vânzătorul este îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul, fara interventia instantei si fara nici o alta formalitate, cf. art.
1553 Cod Civil, în următoarele situaţii:
 Neindeplinirea de catre Cumparator a obligatiei prevazuta la art. 7, alin. (3), lit. a) si art. 9;
 în caz de consum fraudulos;
 deschiderea procedurii de insolvenţa faţă de Cumpărător;
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(5) Cumparatorul poate solicita rezilierea contractului de vânzare-cumpărare, in cazul neindeplinirii culpabile de catre Vanzator
a obligatiei de livrare a gazelor naturale contractate.
(6) Incetarea Contractului, din culpa uneia dintre Parti, genereaza pentru cealalta Parte dreptul la perceperea unei penalitati unice,
in cuantum de ...........lei (fara TVA), distincta fata de oricare altele prevazute in prezentul Contract, in cuantum egal cu
contravaloarea cantitatilor de gaze naturale contractate pentru 90 de zile maxime de livrare din perioada de contract. In acest
sens, Partea indrituita va emite factura, avand ca data ziua efectiva a incetarii contractului. Obligatiile de plata stabilite conform
acestei facturi se vor achita in termen de 10 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către partea în culpă. Partile
convin cantitatea de gaze naturala contractata pentru o zi maxima de livrare ca fiind de ………….. MWh/zi.
Art. 17. Prezentul contract va înceta de drept, fără nici o altă formalitate daca forţa majora se desfăşoară pe o perioadă
mai mare de 30 zile.
Art. 18. Contractul poate înceta prin denunţarea unilaterală a acestuia, din iniţiativa Cumparatorului, cu 21 de zile
înainte ca denunţarea sa producă efecte.
XV.
Forţa majoră.
Art. 19. - (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce
decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot
apărea în cursul executării prezentului contract, în urma producerii unor evenimente externe si imprevizibile care nu au putut fi
luate în considerare de părţi la încheierea contractului.
(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 48 de ore de la
apariţia acesteia, cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră.
(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar
antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării sau
comunicarii cu intarziere.
(4) 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.
XVI.
Legislaţia aplicabilă
Art. 20. – Acest contract şi toate obligaţiilor părţilor care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate şi sub toate
aspectele legislaţiei române în vigoare.
Art. 21. – (1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,
executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instantelor de judecata de
la sediul Vânzătorului. Vânzătorul are însă dreptul să intenteze acţiune împotriva Cumpărătorului şi la instanţa competentă de la
sediul acestuia.
XVII. Cesiune
Art. 22. – (1) Niciuna dintre părţi nu poate transmite unei terţe persoane, total sau parţial, drepturile şi/sau obligaţiile
ce i se cuvin prin acest contract, sub sanctiunea inopozabilitatii cesiunii fata de Partea cedata si/sau a nulitatii cesiunii.
(2) Părţile convin să nu refuze nejustificat cesiunea prezentului contract.
(3) Prin exceptie fata de alin (1), este permisa cesiunea drepturilor banesti ale Vanzatorului rezultate din prezentul
contract, catre institutii financiare, inclusiv banci, in acest caz fiind necesara notificarea Cumparatorului.
XVIII. Clauze finale
Art. 23. – În cazul schimbării formei juridice, a modificării sediului şi/sau a reorganizării judiciare, părţile se obligă să
înştiinţeze partenerul contractual asupra acestor aspecte în termen de maximum 10 de zile calendaristice de la data la care a
intervenit situaţia descrisă. Comunicările se vor face prin orice mijloace, la alegerea expeditorului, dar cu confirmare de primire.
În situaţia în care, din motive neimputabile părţilor, comunicările despre care se face vorbire în cuprinsul prezentului contract
nu vor putea fi transmise cu ajutorul faxului, prin poştă electronică, cu confirmare de primire.
Art. 24. – Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din acesta reprezintă voinţa părţilor, au făcut
obiectul negocierii directe, înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui, ambele
părţi declarând că au înţeles sensul fiecărei clauze şi consecinţele lor în plan juridic.
Art. 25. – Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil şi cu celelalte reglementări
specifice în vigoare.
Art. 26. – Clauzele cuprinse în prezentul contract se pot modifica şi completa prin acte adiţionale, cu acordul părţilor
sau ca efect al modificarilor cadrului legislativ.
Art. 27. – Anexa nr. 1 “Definirea unor termeni”, Anexa nr. 2 “Preţuri de contract”, Anexa nr. 3 “Cantităţi de gaze
naturale contractate şi grafic de livrări” si Anexa 4 –„ Declaratie pe proprie raspundere” fac parte integrantă din prezentul
contract.
Art. 28. – Daca data scadentelor sau termenelor prevăzute în prezentul contract este o zi nelucrătoare, scadentele sau
termenele se considera a fi prima zi lucrătoare care urmează acestora. Termenele contractuale se socotesc pe zile calendaristice,
daca nu se specifica altfel.
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Art. 29. –În cazul în care anumite clauze din prezentul contract nu au sau îşi pierd efectul juridic, valabilitatea celorlalte
clauze rămâne neschimbată. Părţile se obligă să înlocuiască clauza nulă cu o clauză validă şi care să aibă efect economic cât se
poate de apropiat.
Art. 30. – Întârzierea in executare, executarea parţiala sau nepunerea in executare de către Vânzător a prevederilor
contractuale nu poate fi considerata o renunţare la aplicarea acestor prevederi si nu va afecta valabilitatea contractului sau dreptul
Vânzătorului de a pune in executare fiecare prevedere contractuala.
Art. 31. – Serviciile reglementate, incluse in contract, se asigura conform legislatiei si contractelor cadru in vigoare.
Art. 32. – Prezentul contract conţine 12 pagini, inclusiv anexele, şi a fost încheiat astăzi, ........................, într-un număr
de 2 (două) exemplare, din care un exemplar pentru Vânzător şi un exemplar pentru Cumpărător.
Vânzător,

Cumpărător,

S.C. TRANSENERGO COM S.A.

S.C................................

Administrator,
Rada COMAN

.............. ,
.................

Administrator Judiciar,
KPMG RESTRUCTURING SPRL
prin..................................

...................
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Anexa nr. 1
la contractul nr. ...... / ....................
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);
 Cerinţă legală – orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul României, de Guvern sau de autoritatea competentă;
 Codul Retelei – Anexa la Ordinul ANRE nr 16/27.03.2013 publicat in M.O. nr 171 bis/29.03.2013 cu modificarile si
completarile sale ulterioare, care reglementeaza conditiile si regulile de utilizare a Sistemului National de Transport din
Romania.
 Client – clientul en-gros, clientul final de gaze naturale sau un operator economic din sectorul gazelor naturale care cumpara
gaze naturale;
 Client en-gros – persoana fizica sau juridica, alta decat un operator de transport si de sistem sau un operator de distributie,
care cumpara gaze naturale in scopul revanzarii in interiorul sau in afara sistemului in care este stabilita;
 Client casnic- clientul care cumpara gaze naturale pentru consumul propriu;
 Clientul noncasnic- clientul care cumpara gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu;
 Clientul eligibil – clientul care liber sa cumpere gaze naturale de la un furnizor ales de acesta
 Clientul industrial- clientul fional noncasnic care utilizeaza gaze naturale in procese industriale prin intermediul unor
instalatii definite conform reglementarii nediscriminatorii aprobate de ANRE;
 D.O.P.G.N. Transgaz – Directia Operator Piata Gaze Naturale – persoana juridica care intocmeste bilantul surse –
consumuri de gaze la nivel national, coordoneaza si urmareste realizarea acestuia;
 Operatorul S.D. – persoana juridica ce realizeaza activitatea de distributie a gazelor naturale in una sau mai multe zone
delimitate si raspunde de exploatarea, intretinerea si dezvoltarea sistemului in respectiva zona, precum si de asigurarea
capacitatii pe termen lung a sistemului, in vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distributia gazelor
naturale.
 Gaze naturale - gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din câmpul de gaze asociat
zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extracţia sau separarea hidrocarburilor lichide;
 luna de livrare – este prioada de timp care incepe la ora 6:00 a.m. a primei zile dintr-o luna de calendaristica si se termina
la ora 6:00 a.m. a primei zile din luna calendaristica urmatoare;
 Furnizor de gaze naturale – persoana fizica sau juridica ce realizeaza activitatea de furnizare a gazelor naturale;
 metru cub de gaze naturale (mc) - volumul de gaze naturale care ocupa un cub cu latura de un metru, la presiunea de 1.01325
Pa (1 bar) si la temperatura de 288,15K (15 oC);
 Preţul de contract – este definit şi calculat conform procedurii agreate de părţi;
 Punctul de predare/preluare – locul convenit de părţi în care vânzătorul predă şi distribuitorul preia cantităţile de gaze
naturale contractate;
 Sectorul gazelor naturale – ansamblul agenţilor economici, activităţilor şi instalaţiilor aferente privind producţia,
transportul, tranzitul, înmagazinarea/stocarea, dispecerizarea, distribuţia, furnizarea şi utilizarea gazelor naturale;
 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.
 Zi gazieră dispecerizată: intervalul de timp de 24 ore cu începere de la ora 6,00, ora oficiala a României
 Ora – a 24-a parte dintr-o zi gazieră respectiv intervalul de 60 minute cuprins intre doua valori fixe orare, consecutive;
 Vânzător de gaze naturale – persoană juridică română sau străină, titulară a licenţei de furnizare a gazelor naturale;
Vânzător,

Cumpărător,

S.C. TRANSENERGO COM S.A.

S.C................................

Administrator,
Rada COMAN

.............. ,
.................

Administrator Judiciar,
KPMG RESTRUCTURING SPRL
prin..................................

...................
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Anexa nr. 2
la contractul nr. ..... / ..............
PREŢURI DE CONTRACT
a) Preţul pentru gazele naturale, care fac obiectul prezentului contract conform art. 2, este stabilit avand urmatoarele componente:

Gaze naturale conform Art.2

Preţul total negociat conţine componenta privind:
(se completează cu DA/NU)
Gazele
din
productia
interna
curenta

Gazele din
productia
interna
inmagazinate

Gazele
din
import
productie
curenta

Gazele din
import
inmagazinate

Acciză

Serviciu
de
transport

Serviciu
de
distributie

Serv.
inmagazinare

TVA

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da

Da

Nu

DA

Perioada de consum

Cod SRM

Operator Sistem de
Distributie

Categorie de consum

Loc de consum

Notă:
1) Capacitatea maxima pentru calculul c/v serviciilor de transport este:

Capacitate maxima orara rezervata (MWh/ora)
* -poate face obiectul transferului de la fostul furnizor

Punct de iesire
catre Sisteme de Distributie si clienti
finali racordati direct in SNT

iesire
catre
depozitele
inmagazinare subterana

de

3) Diferentele inregistrate fata de capacitatea rezervata conform alin. (2), vor fi refacturate Cumparatorului conform
prevederilor Codului Retelei.
3.1. In situatia incetarii Contractului, indiferent de motivele acesteia, cu exceptia incetarii din culpa Vanzatorului si/sau
la sfarsitul anului de transport 2018-2019, Cumparatorul va prelua integral prin transfer in nume propriu sau va asigura
preluarea integrala prin transfer de catre noul furnizor, capacitatea de transport rezervata, astfel:
pe punctele de iesire din S.N.T.
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3.2. In caz de neindeplinire a obligatiei de la pct. 3.1., Cumparatorul va plati Vanzatorului despagubiri egale cu costul
capacitatii rezervate pana la preluarea acesteia, daca este cazul, ori pana la incheierea perioadei pentru care a fost
rezervata, respectiv anul de transport 2018-2019. Facturile aferente costurilor generate prin neindeplinirea obligatiei de
a transfera capacitatea de transport se vor intocmi de catre Vanzator lunar, dupa primirea de catre acesta a facturii de la
Transgaz. Cumparatorul va achita c/v acestei facturi in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea acesteia.
3.3. In situatia in care, in interiorul perioadei contractuale, Cumparatorul solicita un transfer partial de capacitate catre
alt furnizor, Cumparatorul va asigura transferul capacitatii catre acesta din urma astfel:
pe puncte de iesire din S.N.T.
3.4. In caz de neindeplinire a obligatiei de la pct. 3.3., Cumparatorul va plati Vanzatorului despagubiri egale cu costul
capacitatii rezervate netransferate (iesire din SNT) pana la preluarea acesteia, daca este cazul, ori pana la incheierea
perioadei pentru care a fost rezervata, respectiv anul de transport 2018-2019. Costurile generate prin neindeplinirea
obligatiei de a transfera capacitatea de transport vor fi cuprinse in factura lunara de gaze emisa de catre Vanzator.
3.5. Costurile suplimentare generate de depasirea capacitatii de transport rezervate vor fi refacturate de catre Vanzator
Cumparatorului in cuantumul stabilit de catre S.N.T.G.N. Transgaz Medias, in situatia si la momentul inregistrarii
respectivei depasiri.
4) Preţul gazelor naturale contractate de Cumparator se calculeaza prin formula:
PC = PGaz contractat + CT + CD + Accize + TVA
PC = reprezinta pretul contractual, unde

(lei/MWh) (conform ofertei nr…… din….. sau oferta tip)

PGaz contractat = Pgaz + Tdez , unde
Pgaz = ……… RON / MWh
Tdez = costul tarifelor de dezechilibru se calculeaza dupa cum urmeaza:
𝑇𝑑𝑒𝑧 = |𝑃𝑔𝑎𝑧 − 𝑃𝑧 | ∗ | (𝑉𝑛 − 𝑉𝑐 )|, unde
Pz – pret echilibru calculat conform prevederilor Codului Retelei si a ordinului nr. 160/26.11.2015;
Vn - Volum nominalizat ;
Vc – Volum Consumat ;
CT = CC + CV + Cdez =
reprezinta costul serviciilor de transport, stabilit pe baza tarifelor reglementate in vigoare, incluzand costul
rezervarii de capacitate de iesire din SNT, costul aferent componentei de tarif volumetric pentru transportul
gazelor naturale catre sisteme de distributie, a eventualelor dezechilibre pentru nerespectarea rezervarii de
capacitate de iesire din SNT, a eventualelor dezechilibre pentru nerespectarea nominalizarilor de consum
pentru locurile de consum, conform legislatiei in vigoare la data furnizarii si facturarii.
CC = componenta de rezervare capacitate de transport (iesire in SNT)
CV = componenta volumetrica pentru transportul gazelor naturale prin SNT
Cdez = costul dezechilibrelor pentru depasirea rezervarii de rezervare de capacitate pentru transportul gaze
naturale se calculeaza in conformitate cu prevederile legale valabile la data furnizarii si ale Ordinului 160/2015,
dupa cum urmeaza :
I. In conformitate cu Art.51 din noul Cod al Retelei
(1) În situaţia în care cantitatea de gaze naturale nominalizată de un UR într-un punct de ieşire din SNT depăşeşte
capacitatea rezervată de acel UR în punctul respectiv, OTS verifică dacă suma cantităţilor de gaze naturale
nominalizate de către toţi UR în acel punct de ieşire din SNT se încadrează în capacitatea tehnică a acestuia şi:
a) suplimentează capacitatea rezervată de respectivul UR în acel punct de ieşire până la nivelul cantităţii
nominalizate, în situaţia în care suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate de către toţi UR în punctul de
ieşire din SNT respectiv se încadrează în capacitatea tehnică a acestuia, respectiv
b) suplimentează capacitatea rezervată de respectivul UR în acel punct de ieşire până la nivelul cantităţii rezultate
în urma aplicării principiului pro-rata cu capacitățile rezervate asupra cantităţilor de gaze naturale aferente
tuturor UR ale căror nominalizări depăşesc capacităţile rezervate de aceştia în punctul respectiv.
(2) Nominalizările/renominalizările transmise de un UR care depăşesc capacitatea rezervată se înregistrează
de către OTS numai în situaţia în care acestea se încadrează în capacitatea tehnică disponibilă.
(3) Suplimentarea, în condițiile prevăzute la alin. (1), a capacităţii rezervate este obligatorie pentru UR şi OTS
pentru ziua D. UR nu poate renunţa la respectiva capacitate zilnică suplimentară, odată ce OTS a aprobat o
nominalizare ce depăşeşte capacitatea rezervată de UR într-un punct de ieşire din SNT.
(4) Pentru capacitatea suplimentară rezultată în condiţiile alin. (1) se percepe tariful de rezervare de capacitate
pentru prestarea serviciului de transport ferm pe zi, în vigoare la data aprobării nominalizării.
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II. In conformitate cu Art.99 din Noul Cod al Retelei pentru fiecare zi gazieră şi fiecare tip de puncte de ieşire din SNT
la care UR a depăşit capacitatea rezervată, UR va
plăti OTS un tarif de depăşire a capacităţii rezervate (TDCR) calculat
astfel:
TDCR = RCf x (CUTL – CREZ), unde:
RCf – componenta fixă de rezervare de capacitate a tarifului pentru prestarea serviciului de transport ferm pe zi
(lei/MWh/h);
CUTL – Suma capacităților utilizate efectiv pentru același tip de puncte de ieșire din SNT (MWh/zi);
CREZ – Suma capacităților rezervate de către UR pentru același tip de puncte de ieșire din SNT (MWh/zi).
Costul componentei fixe de rezervare de capacitate (RCf) a tarifului pentru prestarea serviciului de transport ferm pe
zi (lei/MWh/h) ce va fi aplicata depasirii de rezervare de capacitate este, in conformitate cu prevederile legale:
Punct/Grup de puncte de iesire din SNT

Grupul punctelor de iesire din sistemul de transport al
gazelor naturale spre consumatorii directi, sisteme de
distributie, depozitele de inmagazinare subterana,
conductele de alimentare din amonte si din alte sisteme
de transport interconectate

Tarif/zi vara
3,39

Tarif/zi iarna
6,41

CD = reprezinta costul serviciilor de distributie, stabilit pe baza tarifelor de distributie reglementate, aferente categoriei
de consum si operatorului de distributie, in vigoare la data furnizarii si facturarii.
b) Preţurile de mai sus nu conţin T.V.A.
c) Acciza pentru gaze naturale va fi calculată conform Anexei nr. 1 din Legea nr.343/2006 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 571/2003 cu privire la Codul fiscal.
d) Contravaloarea serviciilor de transport si distributie, precum si eventualele penalitati pentru neincadrarea in capacitatea
solicitata conform pct. 1) din Anexa 2 sau nerespectarea nominalizarilor transmise Vanzatorului, vor fi refacturate
Cumparatorului pe baza tarifelor reglementate, conform prevederilor Codului Retelei si contractelor cadru in vigoare.
Vânzător,

Cumpărător,

S.C. TRANSENERGO COM S.A.

S.C................................

Administrator,
Rada COMAN

.............. ,
.................

Administrator Judiciar,
KPMG RESTRUCTURING SPRL
prin..................................

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

Anexa nr. 3
la contractul nr. ...... / ....................
CANTITĂŢI DE GAZE CONTRACTATE
În perioada ............................., Vânzătorul va livra, iar Cumparatorul va prelua cantitatea ferma de
.......................MWh gaze naturale definite conform art.2, astfel:
GRAFIC DE LIVRĂRI gaze naturale perioada ........................
Luna

Cantitati gaze naturale contractate (MWh)
Loc de consum (denumire si adresa):
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Punctul de predare: (cod SM)
Luna 1:
Luna 2:
Luna 3:
Luna 4:
Luna 5:
Luna 6:
Luna 7:
Luna 8:
Luna 9:
Luna 10:
Luna 11:
Luna 12:
Total (MWh)
Notă:
a) media zilnică şi media orară se va determina prin raportarea cantităţilor lunare la numărul zilelor din luna de livrare respectiv
la numărul de 24 de ore aferente unei zile de livrare;
b) Cantităţile pentru fiecare an de livrare vor fi transmise spre acceptare de către Cumparator Vânzătorului cel mai tarziu cu 30
zile inainte de inceperea perioadei contractuale. In situatia in care Cumparatorulul nu comunica Vanzatorului cantitatile de gaze
naturale pana la termenul mentionat anterior, sau cantitatile comunicate nu sunt acceptate de catre Vanzator, Vanzatorul va
considera drept necesar de consum pentru urmatorul an de livrare, cantitatile lunare contractate pentru anul anterior de livrare.
c) In situatia incetarii totale/partiale a contractului, Cumparatorul va prelua integral, in nume propriu, sau va asigura preluarea
integrala prin transfer catre noul furnizor, capacitatea de transport rezervata pe puncte de intrare in SNT si/sau iesire din SNT,
dupa caz, (din intern, import si din depozitele de inmagazinare), in caz contrar datorand Vanzatorului despagubiri egale cu costul
capacitatii rezervate pana la preluarea acesteia sau pana la incheierea perioadei pentru care a fost rezervata. Facturile aferente
vor fi emise lunar de catre Vanzator, fiind scadente la plata in termen de 5 zile de la data emiterii.
Vânzător,

Cumpărător,

S.C. TRANSENERGO COM S.A.

S.C................................

Administrator,
Rada COMAN

.............. ,
.................

Administrator Judiciar,
KPMG RESTRUCTURING SPRL
prin..................................

...................
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Anexa nr. 4
la contractul nr. ...... / ........................

DECLARAŢIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Către,
SC Transenergo COM SA
Fax 021.403.49.45
Email: consumatorign@transenergo.ro
Subscrisa S.C. .................................cu sediul în ………………………, telefon ......................, fax
.................................înscrisă în Registrul Comerţului la nr. J……………., CUI …………………., cont bancar
……………………… 681198 deschis la ………………., reprezentată legal prin ………………. In functia de
…………………., formulăm următoarea
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Prin care declarăm că gazele naturale cumpărate de la Transenergo COM SA în luna ……… anul ……., au fost
achiziţionate de către societatea noastră în următoarele scopuri:
Gaz natural
1. Utilizat drept consum tehnologic (accizabil)
2. Utilizat in alte scopuri (neaccizabile)

Cantitate livrata (in MWh)
…………….

Prezenta DECLARAŢIE constituie documentul pe baza căruia Transenergo COM SA urmează să calculeze accizele
aferente gazelor naturale vândute către societatea noastră in luna pentru care s-a dat aceasta declaraţie. Accizele se
vor calcula pentru cantităţile de mai sus în funcţie de utilizarea declarată şi valorile aferente ale accizelor prevazute
in 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 adaugată pe facturile finale lunare emise de Transenergo COM SA pentru societatea
noastră.

Cumparator gaze naturale
Reprezentant legal,
...........................................
(nume, semnătură, ştampilă)
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