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CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE GAZE NATURALE 

Nr._________ / 2018 

(denumit în continuare "Contractul") 

Încheiat la data de _____________ 

 

Între 

DISTRIGAZ VEST S.A. 

Str. P-ța 1 Decembrie nr.4-6,  

Oradea,410068, Bihor, România 

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului din Bihor J05/996/2001 

CUI RO 14370054 

Reprezentată de Directorat 

Mircea Florin Lazăr -Preşedinte 

Ioana Roman - Vicepreşedinte  

Sime Cornelia-Membru 

Denumită în continuare "Vânzător" 

 

 

 

 

Și  

 

 

S.C.__________________ S.R.L./S.A. 
       Adresa:  ____________________, România 

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului J__/____/___ 

CUI RO __________ 

                                                                          Reprezentată de 

___________ – Administrator 

     Denumită în continuare "Cumpărător” 

 

 

Acestea vor fi denumite individual "Parte" 

și colectiv "Părți" 
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Preambul  

Având în vedere faptul că : 

Vânzătorul este interesat să vândă Cumpărătorului Gaze Naturale; 

Cumpărătorul, în calitate de consumator final de gaze naturale din România doreşte să cumpere Gaze 

Naturale de la Vânzător, care va fi unicul furnizor de gaze naturale al Cumpărătorului pe durata Perioadei 

de Contractare; 

Părțile au negociat direct prețul, termenii și condițiile prezentului Contract  

 

S-a convenit încheierea prezentului Contract cu respectarea următorilor termeni şi condiţii: 

 

Definiţii şi interpretări  

Definiţii  

În scopurile prezentului Contract, cu excepţia cazului în care se specifică altfel, termenii utilizaţi au sensurile 

atribuite acestora în Condițiile standard pentru furnizarea gazelor naturale care se regăsesc la adresa 

http://www.distrigazvest.ro/utile/dereglementarea-pietei-4/, pe care cumpărătorul le-a citit și cu care este de 

acord 

Interpretări  

Pentru interpretarea prezentului Contract, cu excepţia cazului în care se specifică altfel, se vor aplica 

următoarele: 

i) Forma de singular va include forma de plural şi invers. 

ii) Referinţele la un Articol sau Act adiţional reprezintă referinţe către un Articol sau Act adiţional 

al prezentului Contract; actele adiţionale sunt parte din prezentul Contract. 

iii) Titlurile Articolelor sunt introduse pentru a facilita utilizarea lor şi nu vor afecta construcţia sau 

înţelesul prezentului Contact. 

iv) Referinţele către un statut, prin lege, prevedere, regulă, legislaţie, ordin sau altă decizie oficială 

sunt aceleaşi după cum este rectificat, înnoit, modificat sau înlocuit din timp în timp. 

 

1.   Durata Contractului  

1.1 Prezentul  Contract va intra în vigoare la data de __________ şi va rămâne în vigoare până la  data de   

_________. La expirarea duratei inițiale, contractul se prelungește în mod automat pe perioade                                                                    

succesive de 1 (un) an, în cazul în care nici una dintre părțile contractante nu solicită în scris încetarea         

contractului cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice.   

2.  Condiții de livrare, cantități și locuri de consum 

2.1 Prezentul Contract este încheiat pe o Perioadă de Livrare ___ (___) luni cu posibilitatea 

prelungirii automate în conformitate cu prevederile art. 1.1. 

2.2 Perioada de livrare va fi considerată de la începutul zilei gaziere de livrare ___________ şi până 

la sfârşitul ultimei zile gaziere de livrare. 

2.3 Capacitatea rezervată orară este de _____ MWH/h și nu poate fi modificată pe parcursul unui an gazier. 

2.4 Întreaga Cantitate Contractată la care se face referire în prezentul contract este exprimată în [MWh], 

care este, la momentul semnării prezentului Contract, unitate de măsură generală pentru tranzacţionarea 

Gazelor Naturale din România. 

2.5 În conformitate cu prevederile prezentului Contract, Vânzătorul acceptă să vândă şi să livreze, iar 

Cumpărătorul acceptă să cumpere şi să preia cantităţile de Gaze Naturale stabilite în prezentul contract. 

2.6 Livrarea gazelor naturale se va face în condiţiile  de calitate și continuitate în furnizare prevăzute de 

legislația în vigoare. 

2.7 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. 

2.8 Cantitatea Contractata lunar (CCL) va fi livrată şi preluată conform graficului de consum anexă la 

prezentul contract. 

2.9 Cumpărătorul va avea dreptul de a modifica CCL cu +/-50%. 

2.10  În cazul în care Cumpărătorul va modifica CCL, cantitatea astfel modificată va fi numită “Cantitate 

Lunară Contractată Modificată (CLCM)”. 

2.11 Vânzătorul încheie cu operatorii licențiați  contracte de transport / înmagazinare /distributie în  scopul 

asigurării acestor servicii către Cumpărător 

http://www.distrigazvest.ro/utile/dereglementarea-pietei-4/
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3. Preţul Contractului 

3.1 3.1 Prețul gazelor naturale cu  servicii reglementate incluse de transport/înmagazinare și distribuție, 

precum si costul dezechilibrelor este stabilit astfel : 

 

     P = ________ lei /MWh/ luna – pentru perioada ____________– _________ 

 

     Tarifele reglementate din componența prețului sunt reflectate în factura emisă și sunt publicate pe site-  

      ul www.distrigazvest.ro/utile/preturi-si-tarife 

Vânzătorul poate acorda trimestrial/semestrial un discount (D) la prețul gazelor naturale. In acest sens, 

va notifica Cumpărătorul cu privire la cuantumul discount-ului, fără a mai fi necesar încheierea unui act 

adițional, discount-ul fiind aplicat direct asupra prețului final.  

3.2 Tarifele reglementate de transport, înmagazinare, distribuție sunt reglementate de către Autoritatea   

       Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.). Orice modificare referitoare la tarifele   

menționate anterior, va fi comunicată consumatorului prin notificare și va fi aplicată de la data intrării 

în  vigoare a Ordinelor respective ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei. 

3.3 În cazul în care Cumpărătorul nu acceptă noile condiții de preț, acesta va avea dreptul de a denunța  

      contractul în condițiile specificate la art. 6. 

3.4 Părțile declară că sunt de acord și își asumă modificările prețului contractual ce pot interveni pe durata  

      derulării prezentului contract. 

3.5 Înainte cu cel puțin 45 de zile calendaristice de expirarea perioadei de valabilitate a prețului Vânzătorul   

      va notifica Cumpărătorul cu privire la noile condiții de încheiere a contractului pe următoarea perioadă  

      succesivă de livrare, care se vor aplica automat din anul subsecvent, fără a mai fi necesară încheierea   

      unui act adițional. În cazul în care Cumpărătorul nu acceptă noile condiții de preț va avea dreptul să  

     denunțe contractul, în condițiile specificate de art.6. 

3.6 TVA-ul şi Accizele pe gaze naturale nu sunt incluse în Preţul Contractual şi, conform prevederilor   

      legale şi fiscale în vigoare, vor fi adăugate sumele datorate conform prezentului Contract şi vor fi   

      achitate de către Cumpărător, în baza facturii emise de către Vânzător. 

În cazul în care Cumpărătorul poate beneficia de regim de scutire de la plata accizelor conform Codului 

Fiscal, acesta va notifica Vânzătorul și va pune la dispoziția acestuia toate documentele prevăzute de 

legislația în vigoare în vederea scutirii de la plata accizelor. În caz contrar Cumpărătorul nu va putea 

solicita restituiri de accize. 

3.7 Dacă Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte toate obligaţiile în conformitate cu legislaţia română, incluzând 

dar nelimitându-se la Codul fiscal român şi Normele sale de aplicare, după cum au fost modificate şi 

datorită  acestei neîndepliniri rezultă impunerea la nivelul Vânzătorului de către autorităţile fiscale a 

unor obligaţii suplimentare de plată a oricăror taxe, precum şi a unor penalităţi şi/sau amenzi, Vânzătorul 

va avea dreptul  de a recupera aceste sume de la Cumpărător. Suma recuperată de Vânzător de la 

Cumpărător va fi egală cu suma corespunzătoare percepută de autorităţile fiscale Vânzătorului. Dacă 

suma impusă de autorităţile fiscale Vânzătorului este modificată ulterior, suma recuperată de Vânzător 

de la Cumpărător va fi actualizată şi stabilită în conformitate cu aceste modificări. 

 

4. Facturarea şi modalităţi de plată 

Vânzătorul va emite, iar Cumpărătorul va achita lunar factura. 

Transmiterea se va realiza prin curier [  ] la adresa de corespondență sau prin platforma online [  ] 

https://my.distrigazvest.ro/auth   ( se va bifa o singură opțiune). Modificarea modalității de comunicare 

a facturilor se poate face printr-o solicitare scrisă la adresa sediului Vânzătorului sau la adresa 

http://www.distrigazvest.ro/contact/. 

4.1 Factura 

4.1.1 Până în cea de-a (15) zi din fiecare lună, care urmează unei Luni de Livrare, Vânzătorul va emite o 

factură, respectând prevederile legale în vigoare. 

4.1.2 Vânzătorul facturează contravaloarea serviciului prestat pe baza citirii directe realizată la sfârșitul 

fiecărei Luni de Livrare de către operatorul de distribuție, la locul/locurile de consum a/ale 

Cumpărătorului. 

http://www.distrigazvest.ro/utile/preturi-si-tarife
https://my.distrigazvest.ro/auth
http://www.distrigazvest.ro/contact/
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4.1.3 Vânzătorul va emite factura de reîncadrare în situațiile prevăzute de Condițiile standard pentru 

furnizarea gazelor naturale. 

4.1.4 Vânzătorul își rezervă dreptul de a refactura orice alte taxe percepute de operatorul de 

transport/distribuție prevăzute de legislația în vigoare intervenite pe parcursul derularii contractului. 

4.2 Data Scadentă  

4.2.1 Data scadentă pentru plata facturii va fi la treizeci  (30) de zile de la încheierea Lunii de Livrare. În 

cazul în care data scadenței este o zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi 

lucrătoare.  

4.3 Modalităţi de Plată  

4.3.1 Toate plăţile care decurg din prezentul Contract vor fi efectuate de către Cumpărător, în numerar,  prin 

virament bancar în contul bancar al Vânzătorului specificat în facturi sau în alt cont specificat de către 

Vânzător Cumpărătorului în timp util, sau prin alte modalități puse la dispoziție de Vânzător pe site-ul 

societății http://www.distrigazvest.ro/utile/modalitati-de-plata/. 

4.3.2 Cumpărătorul va efectua plăţile astfel încât contul bancar al Vânzătorului să fie creditat cu întreaga 

sumă restantă stipulată în fiecare factură la data scadentă.  

4.3.3 Facturile reprezentand consumul de gaze naturale, respectiv majorările de întârziere trebuie plătite 

întotdeauna integral. În cazul în care Cumpărătorul contesta suma facturata, va notifica Vânzătorul în 

acest sens in maxim 5 zile.Vânzătorul va comunica Cumpărătorului rezultatul verificării. In situația în 

care Vânzătorul confirmă existența erorii, acesta va avea dreptul să reducă suma plătibilă proporţional 

cu valoarea aferentă respectivei erori Neîndeplinirea obligației de plată după transmiterea rezultatului 

verificării dă dreptul  Vânzătorului la punerea în aplicare a prevederile art. 6.3 lit e) pct. 2 din Condițiile 

standard pentru furnizarea gazelor naturale anexă la prezentul contract. 

4.3.4 Orice plată efectuată de Cumpărător către Vânzător va stinge datoria cea mai veche a Cumpărătorului.  

4.3.5 Vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita garanții în situația în care a fost sistată furnizarea gazelor 

pentru neplată. Reluarea furnizării se va face numai după constituirea garanției a cărui cuantum 

reprezintă maximum contravaloarii consumului rămas pentru perioadă contractuală neexecutată și va 

putea fi utilizată în conformitate cu prevederile Contractului de garanție care se va încheia între părți. 

În cazul în care Cumpărătorul nu achită datoriile contractate la scadenţele convenite prin prezentul 

Contract, Cumpărătorul dă dreptul şi autorizează, irevocabil, Vânzătorul, să rețină și să primească din 

garanția constituită sumele ce i se cuvin. Vor fi exceptate sumele pentru care Vânzătorul a confirmat 

dreptul Cumpărătorului, în condițiile prevăzute la Articolul 4.3.3. În cazul în care Vânzătorul va fi 

nevoit să utilizeze suma constituită cu titlu de garanție, Cumpărătorul se obligă ca în termen de maxim 

5 zile să reîntregească cuantumul garanției, în aceleași condiții. Neîndeplinirea acestei obligații duce 

la punerea în aplicare a prevederilor art. 5.1 lit.b) din prezentul contract și ale art. 6.3 lit e) pct. 2 din 

Condițiile standard pentru furnizarea gazelor naturale anexa la prezentul contract. 

 

5. Răspunderea contractuală 

5.1 Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de vânzare a gazelor naturale la termenul 

stipulat în Contract atrage : 

a) perceperea majorărilor 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 

b) întreruperea furnizării gazelor naturale începând cu a 3 – a zi de la scadența facturii, întreruperea fiind 

notificată Cumpărătorului 

c) neachitarea facturii în termenele menționate în contract, atrage rezilierea contractului începând cu a 

16 –cea zi de la comunicarea  notificării. 

 

6. Incetare  contract, reînnoire 

6.1 Contractul va înceta de drept, fără să fie necesară o altă acţiune din partea vreuneia dintre Părţi, la 

expirarea Termenului Contractual cu condiția transmiterii notificării menționate la art. 1.1. 

6.2 Prezentul contract încetează de plin drept fără notificări sau alte formalităţi în cazul în care pentru 

oricare dintre părţile contractante a fost declanşată procedura de faliment. 
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6.3 Prezentul Contract încetează de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau intervenția 

instanțelor de judecată, în cazul în care Cumpărătorul nu își execută obligațiile sale esențiale prevăzute 

la art. 3.1, 4.2, 4.3 și/sau încetează dreptul de proprietate sau de folosință asupra locului de consum. 

Rezilierea va opera în a 16-a zi de la primirea notificării transmise de către furnizor. 

6.4 Prin denunțare unilaterală de către Cumpărător înainte de împlinirea termenului pentru care a fost 

încheiat în baza unei notificări prealabile transmisă celeilalte părți cu cel puțin douăzecișiunu (21) de 

zile calendaristice înainte de momentul în care denunțarea devine efectivă. Denunțarea devine efectivă 

sub condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale asumate. În situația schimbării furnizorului, 

Vânzătorul întocmește decontul final în termenul prevăzut de Legea 123/2012. 

6.5 Părțile declară că sunt de acord cu încetarea de plin drept a contractului la expirarea termenului 

contractual în situația în care Cumpărătorul a înregistrat consum “0” pe durata de derulare a 

contractului. 

6.6 Încetarea contractului este condiționată de achitarea tuturor obligațiilor de plată în perioada cuprinsă 

între data emiterii ultimei facturi de consum/a facturii de regularizare și data rezilierii contractului. 

7. Dispoziţii finale 

7.1 Notificări 

Notificările privind prețurile/tarifele reglementate prin acte normative se vor realiza prin intermediul 

paginii de internet www.distrigazvest.ro secțiunea prețuri și tarife și/sau prin intermediul mass-media 

locală.  

Orice alte notificări în afara celor stipulate în alineatul precedent, factură sau altă comunicare pe care o 

Parte trebuie sau i se permite sau doreşte să o remită sau trimită celeilalte Părţi se va face în scris, prin 

fax sau e-mail, iar în lipsa acestor coordonate se trimit prin poştă. Coordonatele sunt următoarele :  

i) De la Vânzător către Cumpărător 

________________________ S.R.L. 

                          Adresa:_________________, România 

În atenţia:  ______________ 

Tel : ___________________ 

E-mail: ___________________ 

ii) De la Cumpărător la Vânzător 

Distrigaz Vest S.A. – Oradea 

 Str. P-ţa 1 Decembrie nr. 4 – 6, Oradea, jud. Bihor – Punct Unic de Contact 

În atenţia: Scorțeanu Cătălina 

Tel. 0259-406507 / Fax: 0259-406508 

 Str. P-ţa Unirii, nr. 1,Camera 5, Parter, (în incinta Primăriei) Oradea, jud.Bihor – 

Punct Local de Contact 

Tel. 0259-228.008 / Fax: 0259-406508 

E-mail:office@distrigazvest.ro,  http://www.distrigazvest.ro  

iii) Pentru nominalizări  

Distrigaz Vest S.A. – Oradea 

  Fax: 0259-406508 

   E-mail: smm@distrigazvest.ro 

Adresele Cumpărătorului şi  Vânzătorului rămân cele menţionate mai sus, până când una dintre Părţi 

notifică cealaltă Parte. Notificările trimise prin fax sau e-mail vor fi considerate ca fiind expediate la 

primirea confirmărilor automate de fax sau e-mail. 

7.2 Legislaţia aplicabilă  

       Valabilitatea, interpretarea şi executarea prezentului Contract vor fi guvernate 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. 

7.3 Clauzele neuzuale vor fi considerate ca fiind acceptate în mod expres de către Cumpărător prin încheierea 

prezentului Contract. Acesta declară în mod expres că a citit și a acceptat prevederile art. 6.5 din 

prezentul contract, precum și ale art. 3 și art.6  din Condiţiile standard pentru furnizarea gazelor naturale. 

7.4 Anexa 1 – Graficul de livrare precum și Condiţiile standard pentru furnizarea gazelor naturale fac parte 

integrantă din contract, reprezintă voinţa Părţilor înlătură orice înţelegere verbală sau scrisă dintre 

http://www.distrigazvest.ro/
http://www.distrigazvest.ro/
mailto:smm@distrigazvest.ro
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acestea anterioară încheierii Contractului. Condițiile standard pentru furnizarea gazelor naturale vor fi 

consultate pe pagina web : http://www.distrigazvest.ro/doculegislatie /Solutionare %20a%20plangerilor 

%20clientilor %20finali.pdf  sau pot fi furnizate la cerere în formă tipărită. 

7.5 Plângerile/sesizările din partea Cumpărătorilor vor fi soluționate în interval de la 15 până la 30 de zile, 

în funcție de obiectul acestora, conform pocedurii de soluționare publicate pe site-ul societății 

http://www.distrigazvest.ro/doculegislatie /Solutionare%20a%20plangerilor%20clientilor%20finali.pdf 

7.6 Dacă vreo prevedere sau anexă a prezentului Contract este sau devine nulă, neavenită, impracticabilă, 

sau incapabilă, sau dacă prezentul Contract este incomplet, aplicabilitatea prezentului Contract în ceea 

ce priveşte orice alte aspecte va rămâne neafectată. Respectiva prevedere nulă, neavenită sau incapabilă 

va fi înlocuită cu o prevedere care, din punctul de vedere al rezultatelor economice şi al termenilor săi 

tehnici, este pe cât de apropiată posibil de intenţia iniţială a ambelor Părţi, luată în considerare la 

redactarea Contractului. 

7.7 Părțile declară că prezentul Contract s-a încheiat cu acordul lor întreg și complet, că prevederile acestuia 

au fost negociate de către părți, că prezentul contract este încheiat în deplina cunoștință de cauză cu 

privire la efectele acestuia, cunoscând și înțelegând pe deplin toate aspectele legale, tehnice și 

comerciale legate de încheierea, executarea și încetarea contractului. Sunt excluse orice acorduri sau 

convenţii, înţelegeri, declaraţii şi garanţii verbale sau scrise anterioare. Nu există niciun acord verbal 

colateral. 

7.8 Faptul ca una dintre Părți nu se prevalează, la un moment dat, de vreuna dintre prevederile prezentului 

Contract, nu poate fi interpretat ca fiind o renunțare la dreptul de a se prevala de aceasta ulterior, nu 

echivalează cu modificarea prezentului Contract și nici nu dau naștere vreunui drept oarecare în 

favoarea celeilalte Părți sau a unui terț. 

7.9 Fiecare persoană care semnează prezentul Contract declară și garantează că este reprezentantul autorizat 

al Părții pentru care semnează. 

7.10  Părțile convin ca orice modificare/completare a condițiilor/clauzelor/prețului prezentului Contract să 

fie notificată Cumpărătorului prin e-mail sau fax, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale. 

Prezentul contract se consideră modificat de drept în cazul modificărilor de natură imperativă a cadrului 

legislativ în domeniul gazelor naturale. 

7.11 Prezentul Contract a fost încheiat în două (2) exemplare originale câte unul pentru fiecare Parte. 

7.12 Odată cu semnarea prezentului contract Cumpărătorul declară : 

 Am luat la cunoștință despre documentele necesare pentru încheierea prezentului contract, 

documente care se regăsesc la adresa http://www.distrigazvest.ro/utile/dereglementarea-pietei-4/ 

 Am citit și sunt de acord cu prevederile Condițiilor standard pentru furnizarea gazelor naturale 

disponibile pe http://www.distrigazvest.ro/utile/dereglementarea-pietei-4/ 

 Am luat la cunoștință despre data intrării în vigoare a contractului, conform art.1 din Contract 

 

VÂNZĂTORUL        CUMPĂRĂTORUL 

DISTRIGAZ VEST S.A.                                             ______________________ S.R.L. 

Reprezentată de Directorat       Administrator 

Mircea Lazăr – Preşedinte                                _____________            

 

Ioana Roman –Vicepreşedinte          

           

 

Sime Cornelia – Membru      

           

 

Șef birou juridic-resurse umane 

Scorțeanu Cătălina  

 

 

 

 

http://www.distrigazvest.ro/doculegislatie%20/Solutionare%20%20a%20plangerilor%20%20clientilor%20%20finali.pdf
http://www.distrigazvest.ro/doculegislatie%20/Solutionare%20%20a%20plangerilor%20%20clientilor%20%20finali.pdf
http://www.distrigazvest.ro/doculegislatie%20/Solutionare%20a%20plangerilor%20clientilor%20finali.pdf
http://www.distrigazvest.ro/utile/dereglementarea-pietei-4/
http://www.distrigazvest.ro/utile/dereglementarea-pietei-4/
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Anexa 1  

GRAFIC LIVRĂRI 

 

 

 

Punct de livrare  

Capacitate orara rezervata ______ MWh/h 

Categorie consumator B____ 

 

Perioada de Livrare 

(luna) 

Cantitatea estimata de Cumparator¹ / luna 

(MWh/luna) 

Ianuarie   

Februarie  

Martie   

Aprilie   

Mai   

Iunie  

Iulie   

August   

Septembrie   

Octombrie   

Noiembrie   

Decembrie   

Total  

 
 

 

Pe parcursul derulării contractului, Cumpărătorul are dreptul să solicite motivat modificarea 

Graficului de livrări, cu minimum 30 de zile anterior momentului modificării acestuia, prin completarea și 

transmiterea unei solicitări scrise Vânzătorului sau prin una dintre modalitatile aratate la punctul 7.1 

Notificari 

 

 

VÂNZĂTORUL        CUMPĂRĂTORUL 

DISTRIGAZ VEST S.A.                                                _________________ S.R.L. 

Reprezentată de Directorat       Administrator 

Mircea Lazăr – Preşedinte                                 

 

Ioana Roman –Vicepreşedinte          

           

 

Sime Cornelia – Membru      

           

 

Șef birou juridic-resurse umane 

Scorțeanu Cătălina  

 


