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Condiţii standard pentru furnizarea gazelor naturale 
 

I. Definiţii  
 

În scopurile prezentului Contract, şi cu excepţia cazului în care se specifică altfel, următorii termeni au sensurile 
atribuite acestora în prezentul Articol şi anume: 
“ANRE” va însemna Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei din România (din luna mai 
2007). 
”Zi lucrătoare” va însemna orice zi calendaristică alta decât sâmbăta, duminica, sau orice sărbătoare legală 
din România. În mod corespunzător, ”Zi lucrătoare”  va face referire la orice zi calendaristică care  este o zi 
lucrătoare în România. 
 ”Ziua gazieră de livrare” va însemna intervalul de douăzeci şi patru de ore (24) consecutive care începe la 
orele 06:00 în orice zi calendaristică în timpul perioadei de livrare şi care se termină la orele 06:00 în orice zi 
calendaristică succesivă cu referire la ora oficială din România, iar în zilele de trecere de la orarul de vară la cel 
de iarnă şi invers, Ziua Gazieră de livrare va  avea 23 de ore sau respectiv 25 de ore. Referirile la o zi sau dată 
calendaristică vor fi referiri la data la care începe Ziua gazieră de livrare. 
 ”Forţa Majoră” înseamnă orice eveniment neprevăzut de Părţi şi independent de controlul acestora, aşa cum 
sunt de exemplu dar fără a se limita la dezastrele naturale, incendiile, războaiele, tulburările, grevele sau 
grevele patronale, măsurile luate de guvern sau alte hotărâri ale autorităţilor publice sau situaţii 
asemănătoare, care împiedică o Parte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Contract, în 
întregime sau parţial 
”Putere calorică superioară” (PCS)- înseamnă cantitatea de căldură care se eliberează prin arderea completă 
în aer a unei cantităţi specificate de gaz (1 m³), încât presiunea (1,01325 bar) la care reacţia are loc rămâne 
constantă şi toţi produşii de ardere sunt aduşi la aceeaşi temperatură (15 °C) specificată ca şi reactanţi, toţi 
aceşti produşi fiind în stare gazoasă cu excepţia apei formată prin combustie, care este condensată la starea 
lichidă la temperatura menţionată mai sus (15 °C). PCS va fi exprimată în KWh/Smc sau kWh/Nmc sau MJ/Smc 
sau MJ/Nmc sau un multiplu al acestora. 
”Luna” (denumită în continuare şi ”Luna de livrare” înseamnă intervalul de timp care începe cu ora 06:00 ora 
locală din prima zi calendaristică în orice lună calendaristică a următoarei luni calendaristice. 
“Gaze naturale”  înseamnă gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din capul 
de gaze asociat zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazelor rezultate din extracţia sau separarea hidrocarburilor 
lichide; 
“Gaze naturale din producția internă”  înseamnă gaze naturale din producția internă curentă și gaze naturale 
din producția internă înmagazinate în depozitele de inmagazinare subterană. 
“Gaze naturale din import” înseamnă gazele curente achiziționate din import sau din alte state din spațiul 
comunitar și gaze naturale din import sau din alte state din spațiul comunitar, înmagazinate și extrase în/din 
depozitele de înmagazinare subterană din România. 
 “SNT” înseamnă Sistemul Naţional de Transport din România pentru transportul Gazelor Naturale. 
“RON” înseamnă lei româneşti. 
“Smc” sau “Standard Metru Cub” înseamnă cantitatea de Gaze Naturale care, la temperatura de cincisprezece 
(15) grade Celsius şi la o presiune absolută de unu virgulă zero unu trei doi cinci (1,01325) bari şi atunci când 
nu există vapori cu conţinut de apă, ocupă un volum de (1) metru cub. 
“Nmc” sau “Normal Metru Cub” înseamnă volumul de Gaze Naturale care, la temperatura de zero (0) grade 
Celsius şi la o presiune absolută de unu virgulă zero unu trei doi cinci (1,01325) bari şi atunci când nu există 
vapori cu conţinut de apă, ocupă un volum de un (1) metru cub. 
“KWh” este unitatea de măsură pentru energie; potrivit “Regulamentului de măsurare a gazelor naturale 
tranzacţionate în România ” aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62 din 24 iunie 2008, volumele de gaze măsurate 



DD 123  
Page 2 of 9 

 

în Smc se convertesc în unităţi de energie prin înmulţire cu puterea calorifică superioară a gazelor conţinute, 
determinate la temperatura de (15) grade Celsius.  
 “Instalaţia de utilizare”- ansamblu de conducte, aparate şi accesorii, inclusiv focarul şi coşul de evacuare a 
gazelor de ardere, situate după staţia/postul de reglare a presiunii şi măsurare a debitului (SRM), după caz, cu 
excepţia aparatului de măsurare a debitului care face parte din sistemul de distribuţie. 
 “Consum fraudulos”- consumul bazat pe înşelăciune, în vederea obţinerii unui folos material, injust, de natură 
să cauzeze un prejudiciu; 
 “Prestatorul de Servicii” înseamnă operatorul SNT sau operatorul Sistemului de Distribuţie sau ambele. 
  “Punct de consum” în contextul Contractului reprezintă locul de consum al Cumpărătorului. 
“Punct de Livrare” în contextul  Contractului locul convenit în care Vânzătorul predă şi cumpărătorul preia 
cantităţile de gaze; punctul în care gazele trec din proprietatea Vânzătorului în cea a Cumpărătorului; 
“Presiune minină tehnologică”- presiunea minimă necesară, în regim de limitare la consumator, destinată 
menţinerii în funcţiune, în condiţii de siguranţă, numai a acelor echipamente şi instalaţii impuse tehnologic 
pentru a evita pierderi de producţie nerecuperabile.   
 “Presiune de avarie”- presiune minimă necesară pentru menţinerea în funcţiune a agregatelor care 
condiţionează securitatea instalaţiilor şi a personalului. 
“Reţea de transport şi/sau de distribuţie” –ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi 
echipamentele aferente  pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform reglementărilor 
tehnice specifice; 
“Rezerva de capacitate”- menţinerea unei părţi din capacitatea disponibilă de 
transport/distribuţie/înmagazinare la dispoziţia utilizatorilor în vederea transportului/distribuţiei/ 
înmagazinării unei cantităţi de gaze naturale determinate; 
“SRM” va face referire la staţia de măsură, la care presiunea gazelor este redusă. 
“Săptămâna Gazieră” înseamnă perioada de 7 (şapte) Zile Gaziere consecutive începând de la ora 06:00, ora 
oficială a României, a unei zile de miercuri şi terminându-se la ora 06:00, ora locală a României, din 
următoarea zi de miercuri. 
“Siguranţă”- asigurarea continuităţii în furnizarea gazelor naturale la parametri optimi de funcţionare şi 
securitatea tehnică a obiectivelor. 
Termenii definiti mai sus se completează cu cei din Legea nr.123/2012 –legea energiei electrice si a gazelor 
naturale și cu cei din Codul Rețelei pentru Sistemul Național de Transport al Gazelor Naturale. 
 

II.  Aspecte generale 
1. Obiectul contractului 

Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea-cumpărarea gazelor naturale din producția internă curentă 

și din import(din achizițiile curente ale Vânzătorului și/sau din depozitele de înmagazinare), in cantitățile, 

structura, la condițiile de livrare și de calitate, la Punctul, respectiv Punctele de Livrare convenite, cu servicii 

incluse de transport şi distribuţie, în conformitate cu termenii şi condiţiile standard de furnizare a gazelor şi a 

anexelor la prezentul contract. 

1.1 Condiţii de livrare. Calitate şi presiune 
1.1.1    Cantitatea de gaze naturale se face la Punctele de Livrare prevăzute în Anexa 1 la Contract. 
1.1.2 Predarea/preluarea gazelor naturale se face la Punctul de Livrare, în punctul de predare/preluare 

comercială.  
1.1.3 Măsurarea gazelor naturale consumate se realizează în punctele de predare/preluare comercială, de 
către operatorii licenţiaţi ai sistemului de transport sau al sistemului de distribuţie, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare. 
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1.1.4 Vânzătorul încheie cu operatorii licenţiaţi contractele de transport în scopul asigurării acestor servicii 
către Cumpărător. 
Tarifele aferente serviciilor de transport, încasate de Vânzător de la Cumpărător se vor deconta operatorilor 
licenţiaţi. 
1.1.5 Exploatarea sistemelor de transport şi distribuţie gaze naturale reprezintă obligaţia operatorilor 
licenţiaţi de transport, respectiv distribuţie. 
1.1.6 Livrarea gazelor naturale se va face în condiţiile  de calitate prevăzute de “Codul Reţelei” şi 
“Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România” . 
1.1.7 Parametrii tehnici de livrare la punctele de predare/preluare (presiune, debit) sunt asiguraţi de 
operatorul sistemului de transport şi distribuţie în funcţie de modul de racordare al Cumpărătorului. 
2 Cantitatea contractată 
2.1.     Capacitatea Maximă Zilnică 
2.1.1 Capacitatea Maximă Zilnică (CMZ) pentru cantităţile livrate şi preluate conform Contractului la fiecare 

Punct de Livrare va fi cea transferată de la vechiul Furnizor de gaze naturale. Această CMZ pentru fiecare din 

Punctele de Livrare nu poate fi depăşită. CMZ reprezintă şi capacitatea zilnică pe care Vânzătorul se obligă să 

o rezerve pentru transportarea cantităţilor aferente Contractului către Cumpărător prin Sistemul Naţional de 

Transport (“SNT”) şi Sistemul de Distribuţie, pentru fiecare zi a Perioadei de Livrare. 

2.1  Capacitatea Maximă Orară 

2.1.1 Capacitatea Maximă Orară (CMO) pentru cantităţile livrate şi preluate conform acestui Contract la 

fiecare Punct de Livrare va fi cea transferată de la vechiul Furnizor de gaze naturale. 

2.1.2 Capacitatea Maxima Orară (CMO) pentru cantităţile livrate  şi preluate conform acestui Contract la 

fiecare Punct de Livrare va fi media orară rezultată din capacitatea Maximă Zilnică comunicată de operatorul 

Sistemului Naţional de Transport în momentul efectuării transferului de capacitate (CMO = CMZ/24). CMO 

reprezintă şi capacitatea orară pe care Vânzătorul se obligă să o rezerve pentru transportarea Cantităţilor 

aferente Contractului către Cumpărător prin SNT, pentru fiecare oră a Perioadei de Livrare. CMO se va aplica 

până la data la care CMZ devine efectivă potrivit Codului Reţelei. 

 

3 Modificarea circumstanţelor 

3.1 Prin modificarea de circumstanţe se înţelege: legiferarea, intrarea în vigoare, modificarea textului sau a 
interpretării privind orice cerinţă legală, normă, metodologie sau recomandare a unei Autorităţi ori aplicarea 
unei noi cerinţe legale, norme, metodologii sau recomandări a unei Autorităţi care nu erau în vigoare la data 
semnării acestui Contract; 
3.2 Modificarea circumstanţelor poate include, fără 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 în vedere la data încheierii prezentului Contract, privind 

fundamentarea sau recomandarea şi/sau aplicarea elementelor utilizate la stabilirea Preţului Contractual; se 

consideră modificare de circumstanţe în sensul prezentului Contract şi orice modificare a Codului Reţelei.  

3.3 În cazul in care modificarea de circumstanțe privește reglementarea/modificarea unor prețuri și/sau 
tarife care au fost asumate la plata, potrivit Contractului, de către Cumpărător, pretul va fi modificat de drept, 

de la data avută in vedere prin actul normativ pentru reglementarea/ modificarea prețurilor și/sau tarifelor în 

cauză, clientul final fiind notificat cu privire la modificarile intervenite conform contractului.         
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4 Punct de Livrare. Riscul şi dreptul de proprietate 

4.1 Punctul de Livrare va fi reprezentat de flanşa de intrare a dispozitivelor de măsurare de la SRM-urile 

enumerate în Anexa 1 din Contract.  

5 Măsurători  

5.1 Vânzătorul va efectua sau va dispune efectuarea măsurării cantităţilor de gaze naturale la Punctele de 

Livrare conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 62/24.06.2008 privind aprobarea “Regulamentului de 

măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România”. 

5.2 Măsurătorile efectuate de către Cumpărător prin propriile echipamente de măsurare, dacă acestea 

există, nu vor fi luate în considerare pentru stabilirea cantităţilor livrate şi preluate conform prezentului 

Contract.   

6 Drepturi şi obligaţii 
6.1 Drepturile Cumpărătorului 
Cumpărătorul are, în principal, următoarele drepturi: 
a. Să fie alimentat cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile prezentului Contract; 
b. Să solicite Vânzătorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată 

de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor Cumpărătorului sau ale operatorului sistemului de 

transport/distribuţie a gazelor naturale; 

c. Să modifice instalaţia de utilizare, cu anuntarea in prealabil a Vanzatorului si cu condiţia respectării 

prevederilor legale; 

d. Să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezenţa 

personalului împuternicit al Vânzătorului/operatorului sistemului de transport/distribuţie al gazelor naturale; 

e. Să solicite Vânzătorului respectarea prevederilor Ordinului 37/2007 privind aprobarea Standardului de 

performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale; 

f. Să i se pună la dispoziție, la încheierea contractului, datele de contact ale punctului unic de contact al 

furnizorului  

g. Să schimbe furnizorul de gaze naturale în situația în care nu acceptă  noile condiții contractuale 

comunicate de Vânzător și să solicite acestuia denunțarea unilaterală a contractului de vânzare-cumpărare 

gaze naturale prin transmiterea unei notificări prealabile de 21 zile calendaristice în condițiile stipulate de art. 

6.4 din contract. 

h. Alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare  

6.2 Obligaţiile Cumpărătorului  
Cumpărătorul are, în principal, următoarele obligaţii: 
a. Să achite integral şi la termen contravaloarea tuturor facturilor emise de Vânzător, reprezentând 

contravaloarea gazelor naturale, majorările de întârziere, tariful aferent reconectării în vederea reluării 

furnizării gazelor sistate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de plată scadente si orice alte obligatii rezultate 

din contract 

b. Să anunţe Vânzătorul în cazul în care urmează a avea loc o fuziune, divizare, vânzare de active, sau 

modificare patrimonială care afectează execuţia Contractului; 

c. Să notifice Vânzătorului orice modificare de natură juridică sau administrativă și/sau a coordonatelor 

de corespondenţă; necomunicarea  acestora atrage responsabilitatea exclusivă a Cumpărătorului pentru 

eventualele prejudicii de orice natură generate de această situaţie; 
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d. Să anunțe Vânzătorul în termen de 7  (șapte) zile calendaristice de la data pronunțării hotararii instanței 

de judecată, cu privire la intrarea în procedura de insolvență/faliment. Necomunicarea acestei notificări 

determină responsabilitatea exclusivă a Cumpărătorului pentru eventualele prejudicii de orice natură 

generate de această situație; 

e. Să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice şi cele ale operatorului de sistem şi să 

sesizeze imediat Vânzătorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea controlului de 

măsurare, a instalaţiilor operatorului de sistem de distribuţie amplasate în incinta Cumpărătorului sau a 

instalaţiei de utilizare; 

f. Să permită accesul împuternicitului operatorului sistemului de transport/distribuţie a gazelor naturale 

la postul/staţia de reglare-măsurare/echipamentul de măsură, în situaţia în care acestea se află pe 

proprietatea Cumpărătorului, pe bază de înştiinţare scrisă; 

g. Să efectueze modificările sau extinderile instalaţiilor de utilizare doar pe baza aprobărilor legale şi 

numai cu operatori autorizaţi de autoritatea competentă; 

h. Să suporte în conformitate cu prevederile legale, cheltuielile aferente operaţiei de înlocuire temporară 

şi a expertizei metrologice, în cazul în care  sesizarea sa cu privire  la funcţionarea contorului de măsurare se 

dovedeşte neîntemeiată; 

i. Să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului aflat în proprietatea sa, 

inclusiv reparaţiile necesare menţinerii în clasa de exactitate; 

j. Să efectueze verificările şi reviziile tehnice periodice ale instalaţiilor de utilizare , în conformitate cu 

prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze 

naturale şi să pună la dispoziţia împuternicitului operatorului de sistem fişele de evidenţă a lucrărilor periodice 

de verificare/revizie tehnică periodică, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi actele justificative din 

care să rezulte asigurarea exploatării şi întreţinerii corecte a instalţiilor de utilizare a gezelor naturale; 

k. Să asigure efectuarea reviziei instalaţiei de utilizare, după o perioadă mai mare de 6 luni consecutive 

de neutilizare a gazelor naturale; 

l. Să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerințele legale în vigoare, să nu realizeze 

intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale; 

m. Să solicite în scris Vânzătorului luarea de măsuri pentru remedierea defecţiunilor constatate la 

instalaţiile operatorului de sistem situate în incinta Cumpărătorului; 

n. Să nu vândă gazele naturale ce fac obiectul prezentului Contract. 

o. Să suporte contravaloarea dezechilibrelor pe care le genereaza pe piata de gaze naturale in 

conformitate cu reglementarile aprobate de ANRE. 

p. Să constituie în favoarea Vânzătorului o garanție financiară, dacă este cazul, pentru neachitarea 

facturilor și/sau  în cazul constatării unor operațiuni menite a denatura în orice fel indicațiile echipamentelor 

de măsurare, în condițiile stipulate de legislație  

q. Alte obligații aflate în sarcina sa prevăzute de legislația în vigoare 

 

6.3 Drepturile Vânzătorului 

Vânzătorul are, în principal, următoarele drepturi: 

a. Să emită facturi în conformitate cu prevederile din Contact; 
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b. Să încaseze contravaloarea facturilor emise în conformitate cu prevederile Contractului; 

c. Să încaseze contravaloarea eventualelor tarife şi taxe aferente serviciului de transport (inclusiv costul 

dezechilibrelor) şi distribuţie, impuse de operatorii licenţiaţi ai acestor servicii, sau alte taxe şi tarife impuse 

de alte autorităţi de reglementare, care au relevanţă în execuţia Contractului şi care condiţionează execuţia 

Contractului; 

d. Să limiteze furnizarea gazelor naturale, în următoarele cazuri: 

1. La cererea Cumpărătorului adresată cu 48 de ore lucrătoare anterior; 

2. Neîndeplinirea obligaţiei de plată la termenele prevăzute în Contract  

3. În caz de avarie la instalaţiile Cumpărătorului sau în reţelele de transport şi distribuţie, pentru 

remedierea, modificarea înlocuirea conductelor şi instalaţiilor în scopul prevenirii şi/sau 

înlăturării unui pericol; 

4. În caz de criză şi/sau deficit de presiune sau debit în Sistemul Naţional de Transport, la 

dispoziţia scrisă a Dispeceratului Naţional de Gaze naturale; 

5. La apariţia stării de necesitate, când se periclitează viaţa, sănătatea oamenilor sau bunurilor; 

6. La solicitarea operatorului  de transport/distribuţie, în următoarele cazuri: 

 Modificarea instalaţiei de utilizare fără respectarea prevederilor legale în vigoare; 

 La intervenţii la instalaţiile de reglare-măsurare; 

 În cazul în care Cumpărătorul, pentru aparatele de utilizare prevăzute în reglementările ISCIR nu 

deţine autorizarea pentru funcţionarea tehnică ISCIR sau nu efectuează verificarea periodică a 

aparatului de utilizare prin intermediul unităţilor autorizate ISCIR; 

 Nepermiterea accesului persoanelor împuternicite ale operatorului de sistem în scopul de a 

schimba, de a citi, de a verifica şi de a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile operatorului 

de sistem, pe baza unei înştiinţări scrise transmise Cumpărătorului, când acestea se află pe 

proprietatea cumpărătorului; 

 Neexecutarea verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalaţiilor de utilizare, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

  În alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 

e. Să întrerupă furnizarea gazelor naturale, în următoarele cazuri: 

1. Încetarea Contractului; 

2. Neîndeplinirea obligaţiilor stipulate la art. 4 din Contract și la art. 6.2 lit.a) din prezentele conditii 

generale; 

3. În caz de avarie la instalaţiile Cumpărătorului, sau în reţelele de transport şi distribuţie pentru 

remedierea, modificarea, înlocuirea conductelor şi instalaţiilor în scopul prevenirii si/sau 

înlăturarea unui pericol; 

4.  La apariţia stării de necesitate, când se periclitează viaţa, sănătatea oamenilor sau bunurilor; 

5. În caz de forţă majoră; 

6. În caz de consum fraudulos al Consumatorului; 

7. La solicitarea operatorului de transport/distribuţie în următoarele cazuri: 

 Modificarea instalaţiei de utilizare fără respectarea prevederilor legale în vigoare; 

 La intervenţia la instalaţiile de reglare-măsurare; 
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 În cazul în care Cumpărătorul, pentru aparatele de utilizare prevăzute în reglementările 

ISCIR, nu deţine autorizarea pentru funcţionarea tehnică ISCIR sau nu efectuează 

verificarea periodică a aparatului de utilizare prin intermediul unităţilor autorizate ISCIR; 

 Nepermiterea accesului persoanelor împuternicite ale operatorului de sistem în scopul de 

a schimba, de a citi, de a verifica şi de a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile 

operatorului de sistem, pe baza unei înştiinţări scrise transmise Cumpărătorului, când 

acestea se află pe proprietatea Cumpărătorului; 

 Neexecutarea verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalaţiilor de utilizare; 

 În alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 

f. În cazurile prevăzute la Art. 6.3. lit. d) pct. 2 şi Art. 6.3. lit. e) pct. 2, Vânzătorul are dreptul de a limita 

şi/sau întrerupe furnizarea gazelor începând cu a 3-a zi de la depășirea scadenței, în baza unei notificări  

prealabile transmise Cumpărătorului. 

g. În cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a Cumpărătorului conform prevederilor din Contract, 

Vânzătorul are dreptul, iar Cumpărătorul este obligat să plătească majorări de întârziere, în cuantum egal cu 

dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, 

începând cu ziua următoare scadenței și până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plății. Cuantumul 

total al dobânzilor  datorate poate depăși cuantumul debitului principal asupra căruia au fost calculate 

h. În cazul în care Cumpărătorul nu achită o factură în termenul stabilit, Vânzătorul va avea dreptul  de a 

reduce sau întrerupe livrarea Gazelor naturale conform Contractului cu efect imediat şi până la încasarea 

tuturor plăţilor scadente, inclusiv tariful de reconectare.  

i. Să solicite Cumpărătorului contravaloarea dezechilibrelor pe care acesta le generează pe piața de gaze 

naturale în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE 

j. Să transmită, la solicitarea Cumpărătorului, informațiile privind prețul gazelor, date referitoare la 

istoricul de consum al locului de consum al acestuia  

k. Alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare  

6.4 Obligaţiile Vânzătorului 
Vânzătorul are, în principal, următoarele obligaţii: 
a. Să asigure furnizarea cantităţilor lunare contractate în condiţiile contractuale, în deplină siguranţă, 
creând astfel Cumpărătorului cele mai bune condiţii de desfăşurare normală a procesului tehnologic de 
producţie; 
b. Să reia furnizarea gazelor naturale, în conformitate cu condiţiile contractuale, după încetarea motivului 

unei întreruperi; 

c. Să reglementeze accesul reprezentanţilor Cumpărătorului la staţia de măsură; 

d. Accesul la staţia de măsurare va impune prezenţa Vânzătorului şi numai în prezenţa reprezentanţilor 

Prestatorului de Servicii, în conformitate cu Ordinul ANRE 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de 

măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România. 

e. Să respecte prevederile standardului de performanță pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale 

f. Să soluționeze sesizările Cumpărătorului privind serviciul de vânzare al gazelor naturale și să comunice 

acestuia răspunsul conform raglementărilor în vigoare 

g. Alte obligații aflate în sarcina sa prevăzute de legislația în vigoare 
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7 Modalitatea de reîncadrare a Cumpărătorului în raport cu categoriile de consumatori şi plata 
sumelor rezultate ca urmare a reîncadrării. 
7.1 În baza Ordinului ANRE nr. 42/2012 a Deciziei ANRE nr. 183/2005, aşa cum aceste acte au fost 
modificate şi completate, la încheierea unui an calendaristic, Vânzătorul va comunica Cumpărătorului 
reîncadrarea punctelor de consum de către operatorul de distribuţie şi va regulariza sumele încasate de la 
Cumpărător pentru serviciul de distribuţie. 
7.2 În situaţia în care operatorul de distribuţie va modifica încadrarea pentru un anumit loc de consum al 
Cumpărătorului, Vânzătorul va aplica Consumatorului această modificare, astfel: 
a. Începând cu luna următoare în care s-a înregistrat depăşirea, în cazul în care în cadrul intervalului 1 

ianuarie-31 decembrie consumul înregistrat depăşeşte pragul superior de consum al categoriei în care locul 

de consum al Cumpărătorului este încadrat; 

b. Începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care la sfârşitul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie 

consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care locul de consum al 

Cumpărătorului este încadrat; 

În cazul modificării încadrării, Vânzătorul va recalcula valoarea gazelor naturale consumate astfel: 

i) Pentru situaţia  prevăzută în Clauza 7.2 lit. a) având în vedere cantitatea de gaze naturale distribuită 

până în momentul modificării încadrării şi tariful reglementat aferent categoriei în care locul de consum al 

Cumpărătorului a fost reîncadrat; 

ii) Pentru situaţia prevăzută la Clauza 7.2 lit. b) având în vedere cantitatea de gaze naturale distribuită în 

intervalul 1 ianuarie-31 decembrie şi tariful reglementat aferent categoriei în care locul de consum al 

Cumpărătorului a fost reîncadrat. 

7.3 Regularizarea va fi evidenţiată distinct pe o factură separată de regularizare, plata/recuperarea 

sumelor rezultate din regularizare efectuându-se în condiţiile legislatiei in vigoare, cu angajarea 

corespunzătoare a răspunderii contractuale, în condiţiile stipulate în Contract. 

7.4 În cazul în care reîncadrarea unui loc de consum intervine ulterior încetării/rezilierii contractului părţile 

se obligă să-şi regularizeze obligaţiile financiare ce decurg din aceasta. 

8  Confidenţialitate  
8.1 Părţile se obligă să trateze strict confidenţial existenţa şi conţinutul prezentului Contract, precum şi 
conţinutul oricăror termeni contractuali şi prevederi care depăşesc dar rezultă din prezentul Contract sau care 
se referă la secrete de afaceri sau comerţ strict confidenţiale, şi se obligă să nu dezvăluie respectivele 
informaţii niciunui terţ. 
8.2  Prevederea menţionată mai sus nu se aplică informaţiilor dezvăluite autorităţilor publice sau instanţelor 
judecătoreşti în conformitate cu instrucţiunile oficiale sau cerinţele legale. 
8.3 În măsura în care sunt dezvăluite informaţii terţilor, respectiva dezvăluire trebuie limitată la scopul cerut 
pentru executarea corespunzătoare a Contractului şi cu respectarea obligaţiilor legale privind informaţiile 
confidenţiale. Cu excepţia cazului în care terţii trebuie oricum să respecte obligaţiile privind secretul 
professional, aceştia, la rândul lor, trebuie să respecte obligaţiile de confidenţialitate în aceleaşi condiţii ca şi 
când ar fi parte în prezentul Contract. 
8.4 Prevederile prezentei Clauze 8 vor rămâne în vigoare după expirarea sau rezilierea prezentului Contract 
pe o perioadă de cinci (5) ani. 
 
9.  Forţa majoră 
9.1 (denumită în continuare în prezentul Contract “Forţa majoră”). 
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9.2 În cazul unui eveniment de Forţă Majoră, Partea afectată nu va fi ţinută răspunzătoare pentru 
neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere, incompletă sau inadecvată a obligaţiilor acesteia (în întregime 
sau parţial) asumate prin prezentul Contract pentru perioada de timp în care respectivul eveniment de Forţă 
Majoră sau consecinţele acestuia persistă, cu condiţia ca respectivul eveniment de Forţă Majoră sau 
consecinţele acestuia să afecteze îndeplinirea obligaţiilor de care partea afectată doreşte să fie scutită. 
 9.3   Partea afectată va înştiinţa fără întârziere cealaltă Parte cu privire la evenimentul respectiv survenit, 
durata probabilă şi sfârşitul evenimentului de Forţă Majoră şi îi va remite şi înainta celeilalte părţi dovezi 
privind respectivul eveniment de Forţă Majoră prin confirmare emisă de către Camera Internaţională de 
Comerţ şi Industrie a municipiului Bucureşti. 
9.4  În cazul unui eveniment de Forţă majoră, sau a efectelor acestuia, care continuă mai mult de trei (3) luni, 
părţile vor iniţia un proces de negociere pentru a ajunge la o soluţie considerată acceptabilă de ambele părţi. 
În cazul în care Părţile nu ajung la o înţelegere în termen de o lună de la începerea negocierilor, oricare dintre 
părţi poate rezilia prezentul Contract fără nicio penalitate şi fără intevenţia instanţelor judecătoreşti. 
9.5 În situaţia unei crize de gaze naturale, provocate de sau ducând la scăderea  presiunii în SNT sau în sistemul 
de distribuţie, şi care generează posibile riscuri de securitate pentru operarea sistemului şi/sau pune în pericol 
distribuirea gazelor către populaţie, dacă nu sunt provocate de Vânzător şi sunt independente de controlul 
Vânzătorului  vor fi considerate  Forţă Majoră în orice caz. Într-un asemenea caz, Vânzătorul va fi scutit de 
obligaţiile sale de furnizare, specificate în prezentul Contract, în întregime sau parţial, în măsura în care 
Prestatorul de Servicii nu îsi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu Vânzătorul pentru 
distribuţia/transportul Gazelor Naturale puse la dispoziţie de către Vânzător la punctele de alimentare stabilite 
prin contract pentru sistemul de distribuţie al acestuia către Punctele de Livrare. 
9.6 Obligaţiile de plată neefectuate şi scadente la data apariţiei cazului de Forţă Majoră trebuie îndeplinite 
indiferent de apariţia evenimentului de Forţă Majoră. 
10.  Răspunderea părţilor 
10.1  Fiecare Parte va fi răspunzătoare doar pentru executarea şi îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. 
10.2  Vânzătorul nu va fi răspunzător decât pentru daunele direct dovedite, care pot fi atribuite intenţiei sau 
culpei grave a acestuia. 
10.3   Dacă reclamaţiile formulate de către terţi împotriva uneia dintre Părţi dau naştere la obligaţii de 
compensare între Părţi, aceste obligaţii de compensare vor fi în orice caz limitate la proporţiile compensaţiilor 
plătite pentru daunele directe suferite de respectivul terţ. 
10.4 În caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevăzut prin contract, inclusiv in cazul 
facturării inexacte și/sau realizate cu întârziere, Vânzătorul acordă compensațiile dovedite și notificate în 
termen de 5 zile de la producerea lor, în conformitate cu prevederile Standardului de performață a furnizării 
gazelor naturale. Modalitatea de acordare a compensațiilor sunt: plata/ compensarea cu valoarea facturilor 
emise.  
 
11.  Legislaţia aplicabilă  
11.1  Valabilitatea, interpretarea şi executarea prezentului Contract vor fi guvernate de legislaţia României. 
11.2 Contractul va fi guvernat de legislaţia României. Orice litigiu dintre Părţi va fi soluţionat pe cale amiabilă 
între Părţi. În cazul în care părţile nu pot ajunge la un acord pe cale amiabilă, asemenea litigii vor fi deferite 
spre soluţionarea instanţelor de judecată competente. 
12.  Cesionare 
12.1  Orice cesionare a drepturilor şi obligaţiilor care îi revin unei Părţi prin prezentul Contract, în întregime 
sau parţial, va face obiectul aprobării scrise prealabile a celeilalte Părţi. Respectiva aprobare nu va fi refuzată 
în mod nerezonabil. 
12.2  În cazul unei asemenea cesionări, cedentul va fi scutit de obligaţiile care îi revin prin prezentul Contract 
numai dacă şi când cesionarul şi-a asumat obligaţiile respective în întregime şi în mod legal. 


