
                                                                                                                                                   
   

 

 
CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE LA CONTRACTUL DE VANZARE – CUMPARARE GAZE NATURALE 
 
DEFINIREA TERMENILOR 
Aprobări - avize, licenţe, consimţăminte şi autorizaţii deja acordate sau care vor fi acordate de o autoritate; 
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei; 
Cerinţa legală - orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul României; 
Cumpărator - persoană fizică sau juridică, română sau străină, care are deplină libertate de a cumpăra gaze 
naturale de la Vânzător, având acces la reţelele de transport şi/sau transport; 
Vânzător - persoană juridică română sau străină, titulară a licenţei de vanzare gaze naturale; 
Cantitatea total contractată – cantitatea totală de gaze naturale prevazută de prezentul contract şi în Anexa 2  

exprimata în MWh; 

Cantitate consumată/preluată - cantitatea de gaze naturale efectiv preluată şi/sau consumată de Cumpărător, 
înregistrată de aparatele de masurare, la finalul lunii de livrare; 
Cantitate total preluată – cantitatea de gaze naturale efectiv preluată şi/sau consumată de Cumpărător 
certificată în baza Procesului Verbal întocmit între operatorul licentiat al sistemului de distributie (în cazul în care 
Cumpărătorul este racordat într-un sistem de distribuţie gaze naturale) sau operatorul sistemului de transport (în 
cazul în care Cumpărătorul este racordat direct în Sistemul Naţional de Transport) şi Cumpărător la sfârşitul 
contractului.  
Codul Reţelei  - reglementarea condiţiilor şi regulilor de utilizare a Sistemului Naţional de Transport al gazelor 
naturale în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
Consum fraudulos  - consum bazat pe înşelăciune, în vederea obţinerii unui folos material injust, de natură să 
creeze un prejudiu; 
Lună de livrare – perioada de timp egală cu o lună calendaristică în care Vânzătorul livrează/predă şi 
Cumpărătorul consumă/preia o cantitate determinată de gaze naturale, înregistrată de aparatele de măsură; 
Metru cub [m

3
] - cantitatea de gaze naturale care ocupă volumul de 1 m, la temperatura de 15 

o
C, si presiunea 

de 1,01325 bar; 
Putere calorifică superioară (PCs) [ kWh/m

3
] - cantitatea de căldură care se eliberează prin arderea completă 

în aer a unei cantităţi specificate de gaz, încât presiunea la care reacţia are loc rămâne constantă şi toţi produşii 
de ardere să fie aduşi la aceeaşi temperatură 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;  
Energie [MWh] - cantitatea de energie consumată de un aparat ce funcţionează cu gaze naturale, în funcţie de 
timpul său de utilizare. Această energie ce rezultă din arderea gazelor naturale este folosită direct pentru  
încălzire sau in proces tehnologic; 
Punct de livrare - în contextul prezentului contract, reprezintă locul de consum al Cumpărătorului; 
Punct de predare/preluare - în contextul prezentului contract, locul convenit în care Vânzătorul predă, şi 
Cumpărătorul preia cantităţile de gaze contractare; punctul în care gazele naturale trec din proprietatea 
Vănzătorului în cea a Cumpărătorului; 
Sistem Naţional de Transport (SNT) -  sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, 
compus din ansamblul de conducte magistrale, precum şi din toate instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, 
care asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din 
înmagazinări şi/sau import; 
Servicii de transport - activitatea de  vehiculare a gazelor naturale prin Sistemul Naţional de Transport; 
Servicii de distribuţie - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distributie in regim de 
presiuni de pana la 6 bari inclusiv; 
Sistem de distributie - reţea de distribuţie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare – 
măsurare, aparate şi accesorii care functionează la presiunea de lucru de până la 16 bari inclusiv, cu excepţia 
instalaţiei de utilizare;  
Operator de distribuţie - persoană juridică, titular al licenţei de distribuţie, în condiţiile prezentei legi care are ca 
specific activitatea de distribuţie a gazelor naturale, într-una sau mai multe zone delimitate; 
Operator de transport - persoană juridică, titular al licenţei de transport, în condiţiile prezentei legi având ca 
obiect de activitate transportul gazelor naturale; 
Tarif de transport - tarif reglementat pentru prestarea serviciului de transport, conform reglementărilor şi 
normelor legale în vigoare; 
Tarif de distribuţie - tarif reglementat pentru prestarea serviciului de distribuţie, conform reglementărilor şi 
normelor legale în vigoare; 
Capacitate rezervată - menţinerea unei părţi din capacitatea disponibilă de transport/ distribuţie/ înmagazinare la 

dispoziţia utilizatorilor în vederea transportului/distribuţiei/înmagazinării unei cantităţi de gaze naturale 

determinate, necesară în vederea realizării serviciilor de transport/distribuţie/înmagazinare; 

Zi - în contextul prezentului contract, se consideră ziua calendaristică; 

Zi gazieră – perioada de timp cuprinsă între ora 06.00 AM şi ora 06.00 AM a zilei următoare; 
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An gazier - perioada de timp cuprinsă între 1 iulie a.c. şi 30 iunie anul următor; 
 
Client casnic – clientul care cumpara gaze naturale pentru consumul casnic propriu, precum si : 
a)clienţii care utilizează gaze naturale în scopul încălzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde şi pentru gătit, în 
gospodării individuale şi/sau apartamente de bloc, cu contorizare individuală; 
b)clienţii care utilizează gaze naturale în scopul încălzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde şi pentru gătit, în 
gospodării şi/sau apartamente de bloc, cu contorizări comune; 
c)imobilele cu destinaţia de locuinţă, indiferent de forma de proprietate, aflate în administrarea unor persoane 
juridice de drept public sau privat, inclusiv centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, căminele pentru 
persoane vârstnice, centrele de plasament, centrele de primire a copilului în regim de urgenţă, centrele 
maternale, internatele şcolare, căminele studenţeşti, în care se utilizează gaze naturale în scopul încălzirii 
spaţiilor proprii, producerii apei calde şi pentru gătit. 
 
 
1.  Conditiile de livrare  
1.1. Cantitatea de gaze naturale contractată va fi livrată în punctele de livrare prevăzute în Contract. 

1.2. Predarea/preluarea gazelor naturale se face la punctele/punctul de livrare, în punctul de predare/preluare 

comercială, în cantitatea şi condiţiile prevăzute de Contract, în baza Procesului Verbal întocmit între operatorul 

licenţiat al sistemului de distribuţie (în cazul în care Cumpărătorul este racordat într-un sistem de distribuţie gaze 

naturale) sau operatorul sistemului de transport (în cazul în care Cumpărătorul este racordat direct în Sistemul 

Naţional de Transport) şi Cumpărător, la sfârşitul perioadei de livrare şi la sfârşitul duratei Contractului.  

1.3. Măsurarea gazelor naturale consumate se realizează în punctul/punctele de predare/preluare comercială, de 

către operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie sau al sistemului de transport. Întreaga cantitate de gaze 

naturale consumată de către Cumpărător va fi facturată de către Vânzător la finalul lunii de livrare ca urmare a 

citirii/autocitirii sau a estimarii. 

1.4. Vânzătorul încheie cu operatorii licentiaţi contracte pentru servicii de distribuţie, transport şi înmagazinare 

gaze naturale, în scopul asigurării acestor servicii către Cumpărător. 

1.5. Tarifele aferente serviciilor de distribuţie, transport şi înmagazinare, încasate de Vânzător se vor deconta 

operatorilor licentiaţi.  

1.6. Exploatarea sistemelor de distribuţie şi transport gaze naturale reprezintă obligaţia operatorilor licentiaţi de 

distribuţie, respectiv de transport şi nu a Vânzătorului. 

1.7. Parametrii tehnici de livrare la punctele de predare/preluare: (presiune, debit) sunt asiguraţi de operatorul 

sistemului de distribuţie sau al sistemului de transport, in funcţie de modul de racordare al Cumpărătorului. 

1.8 Vânzătorul nu poate fi responsabil de exploatarea în condiţii necorespunzătoare a sistemelor de distribuţie, 

respectiv de transport. 

 
2.  Drepturi şi obligaţii 

 
2.1. Drepturile Vânzătorului 
Vânzătorul are următoarele drepturi: 

2.1.1. să emită facturi în conformitate cu prevederile Art. 6 din Contract; 

2.1.2. să încaseze contravaloarea facturilor emise în condiţiile Contractului; 

2.1.3. să încaseze contravaloarea eventualelor tarife şi taxe aferente serviciului de distribuţie si transport, impuse 

de operatorii licentiaţi ai acestor servicii, sau alte taxe şi tarife impuse de alte autorităţi de reglementare, care au 

relevanţă în executarea Contractului şi care condiţionează executarea Contractului;  

2.1.4. să sisteze furnizarea gazelor naturale, în cazul în care situaţia tehnică permite, în următoarele cazuri: 

a) la cererea Cumpărătorului, adresată cu 48 (patruzecişiopt) de ore anterior; 

b) încetarea Contractului; 

c) neîndeplinirea obligaţiei de plată prevăzută în art. 7 din Contract. 

d) în caz de consum fraudulos din partea Cumpărătorului; 

2.1.5. să rezilieze Contractul conform art. 7 din Contract, precum şi in caz de consum fraudulos din partea 

Cumpărătorului, după constatarea situaţiei de culpă de către operatorul sistemului sau operatorul aparatului de 

măsură, situatie in care poate solicita daune-interese; 

2.1.6. alte drepturi prevazute de reglementările în vigoare; 

2.1.7. sa solicite Cumparatorului asumarea responsabilitatii financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta 

le genereaza pe piata de gaze naturale in conformitate cu reglementarile aprobate de ANRE. 
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2.2.  Obligaţiile Vânzătorului 
Vânzătorul are următoarele obligaţii: 
2.2.1. să factureze lunar contravaloarea serviciului pentru vanzarea gazelor naturale şi, după caz, a majorărilor de 
întârziere şi să transmită Cumpărătorului factura, conform Contract; 
Regularizarea contravalorii serviciului de furnizare gaze naturale, facturata lunar se face ca urmare a citirii 
indexului echipamentului de masurare. 
2.2.2. să asigure reluarea furnizării gazelor naturale, sub condiţia permiterii accesului de către Cumpărător, în 
termen de maximum 24 de ore de la data încetării motivului întreruperii; in cazul incetarii pe motiv de neplata, 
reluarea se va face sub conditia dovezii platii; in cazul rezilierii contractului se încheie un nou contract de vanzare, 
sub condiţia achitării în prealabil a facturilor restante şi a majorărilor de întârziere. 
2.2.3. să respecte prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare prestat în baza 
Contractului; 
2.2.4. să informeze Cumpărătorul în legătură cu serviciile prestate de operatorul de sistem, a căror contravaloare 
nu este cuprinsă în preţul final, dar sunt calculate şi incluse în facturile emise de către Vânzător 
2.2.5. să soluţioneze sesizările Cumpărătorului privind serviciul de vanzare şi să comunice acestuia răspunsul, 
conform reglementărilor în vigoare; 
2.2.6. să furnizeze la cererea Cumpărătorului, pe baza datelor puse la dispoziţie de operatorul de sistem, 
informaţii privind istoricul de consum lunar, avut în vedere la emiterea facturii, pe o perioadă de până la 5 ani 
anteriori solicitării;  
2.2.7. să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea Cumpărătorului; 
2.2.8. să anunţe Cumpărătorul, în baza informaţiilor primite de la operatorul de sistem, asupra efectuării reviziilor 
şi a reparaţiilor instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea Cumpărătorului; 
2.2.9. să preia, să înregistreze şi să soluţioneze în conformitate cu legislaţia în vigoare orice reclamaţie legată de 
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor aparţinând operatorului de sistem sau Cumpărătorului; 
2.2.10. să notifice Cumpărătorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în Contract; 
2.2.11. să precieze pe factura emisă cel putin următoarele informatii: 
data emiterii facturii, perioada de facturare, data scadenţei, indexul vechi şi nou, estimat sau citit, puterea 
calorifică superioară, cantitatea de gaze naturale exprimată în m

3
 şi unităţi de energie, preţul unitar, temeiul juridic 

al acestuia, modalităţile de plată, denumirea fiecarei obligaţii de plată cuprinsă în factură, valorile pentru fiecare 
mărime de facturat, valoarea totală de plată; 
2.2.12. alte obligatii prevazute de reglementările în vigoare. 
 
2.3.  Drepturile Cumpărătorului 
Cumpărătorul are urmatoarele drepturi: 

2.3.1 să solicite Vânzătorului modificarea Contractului, la momentul intervenţiei unor elemente care pot afecta 

executarea Contractului; 

2.3.2. să aibă acces la aparatele de măsurare/decontare aflate în incinta proprietăţii operatorului de distribuţie sau 

transport, în prezenţa unui reprezentant ai acestora; 

2.3.3. să pretindă Vânzătorului plata daunelor directe în cazul întreruperilor în vanzarea gazelor naturale, cauzate 

din culpa acestuia şi dovedite, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 2.1.4 din prezentele Condiţii Generale de 

Contractare.  

2.3.4. să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile Contractului; 

2.3.5. să solicite Vânzatorului întreruperea alimentării cu gaze naturale; 

2.3.6. să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

2.3.7. să transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitire, în condiţiile şi la 

termenele precizate de Vânzator; 

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

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

2.3.9. de a se  retrage din Contract în termen de 14 zile calendaristice de la data incheierii contractului, in cazul in 
care contractarea se realizeaza la distanta sau in afara spatiilor comerciale; retragerea se va redacta in format 
liber ales sau se va completa formularul tipizat care se regaseste pe  www.gdfsuez.ro/HelpDoc 2.3.10. alte 
drepturi prevăzute de reglementările în vigoare. 
 
2.4.  Obligaţiile Cumpărătorului 
Cumpărătorul are următoarele obligaţii: 
2.4.1. să achite integral şi la termen facturile emise de Vânzator, reprezentând contravaloarea serviciului pentru 
vanzarea gazelor naturale, precum şi majorările de întârziere aferente, precum şi a celorlalte facturi emise de 
Vânzător, conform Art. 6 din Contract; 
2.4.2. să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să nu realizeze 
intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale; 

http://www.gdfsuez.ro/HelpDoc
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2.4.3. să nu revândă gazele naturale contractate; 
2.4.4. să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice moment pe perioada 
derulării contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea Cumpărătorului; 
2.4.5. să platească contravaloarea eventualelor tarife şi taxe aferente serviciului de distribuţie şi transport, impuse 
de operatorii licentiaţi  ai acestor servicii, sau alte taxe şi tarife impuse de alte autorităţi de reglementare, care au 
relevanţă în executarea Contractului;  
2.4.6. să anunţe Vânzătorul în cazul în care urmează a avea loc o fuziune, divizare, vânzare de active, sau 
modificare patrimonială care afectează executarea Contractului. 
2.4.7. să anunţe orice modificare a datelor sale de identificare sau/si a coordonatelor de corespondenţă din 
Contract (telefon, fax, email, adresa de corespondenta) in termen de 10 zile de la data modificarii; necomunicarea 
acestora determinând responsabilitatea exclusivă a Cumpărătorului pentru eventualele prejudicii de orice natură 
generate de această situaţie; 
2.4.8. să anunte Vânzătorul în termen de 7 (sapte) zile calendaristice de la data pronunţării încheierii instantei de 
judecată, cu privire la intrarea în procedura de insolvenţă /faliment. Necomunicarea acestei notificări determină 
responsabilitatea exclusivă a Cumpărătorului pentru eventuale prejudicii de orice natură generată de această 
situaţie;  
2.4.9. să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice şi cele ale operatorului de sistem, precum şi 
toate celelalte instalaţii ale operatorului de sistem aflate în incinta Cumpărătorului;  
2.4.10. să efectueze modificările sau extinderile instalaţiilor de utilizare pe baza aprobărilor legale şi numai cu 
operatori economici autorizaţi de autoritatea de reglementare (ANRE);  
2.4.11. să sesizeze imediat Vânzătorul în legatură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea 
contorului de măsurare şi să asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;  
2.4.12. să suporte cheltuielile aferente operaţiei de înlocuire temporară şi expertizei metrologice, în cazul în care 
sesizarea sa cu privire la funcţionarea contorului de măsurare se dovedeşte neîntemeiată;  
2.4.13. să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului aflat în proprietatea sa, inclusiv 
reparaţiilor necesare menţinerii în clasa de exactitate;  
2.4.14. să solicite în scris Vânzătorului luarea de măsuri pentru remedierea defecţiunilor constatate la instalaţiile 
operatorului de sistem situate în incinta Cumpărătorului si să asigure acces liber împuternicitului operatorului de 
sistem la instalaţiile şi echipamentele operatorului de sistem aflate în incinta Cumpărătorului, pe bază de 
înştiinţare scrisă;  
2.4.15. să asigure acces liber împuternicitului operatorului de sistem la instalaţia de utilizare, în baza unui 
program convenit de părţi; 
2.4.16. să efectueze verificările şi reviziile tehnice periodice ale instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu 
reglementările în vigoare, şi să pună la dispoziţia împuternicitului operatorului de sistem fişele de evidenţă a 
lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică periodică, în termen de valabilitate, precum şi actele justificative 
din care să rezulte asigurarea exploatării şi întreţinerii corecte a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;  
2.4.17. alte obligatii prevăzute de reglementările în vigoare; 
2.4.18. sa isi asume responsabilitatea financiara pentru plata dezechilibrelor pe care le genereaza pe piata de 

gaze naturale in conformitate cu reglementarile aprobate de ANRE. 

 

2.5.  Alte Drepturi si obligatii 
2.5.1. Operatorul de sistem are dreptul să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a clientului final în 

următoarele cazuri: 

a) la cererea clientului final, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a 

instalaţiilor clientului final sau ale operatorului de sistem; 

b) în cazul întreruperilor planificate, pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, cu 

anunţarea prealabilă a clienţilor finali; 

c) pentru perioada necesară remedierii defecţiunilor intervenite la instalaţiile operatorului de sistem; 

d) în cazul nepermiterii accesului reprezentantului operatorului de sistem în scopul de a monta- demonta, a sigila, 

a întreţine, a verifica sau a citi indexul echipamentului de măsurare pentru decontarea contravalorii gazelor 

naturale consumate ori de a verifica şi de a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile operatorului, când 

acestea se află pe proprietatea clientului final, pe baza unei înştiinţări scrise transmise clientului final; 

e) în cazul nerespectării de către clientul final a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor 

operatorului de sistem aflate pe proprietatea clientului final, conform legislaţiei în vigoare; 

f) în cazul intervenţiilor asupra sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu excepţia instalaţiilor de utilizare a 
gazelor naturale, de către persoane neautorizate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale; 
g) în cazul intervenţiilor de către persoane neautorizate asupra instalaţiilor de reglare-măsurare aflate la limita de 
proprietate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale; 
h) în cazul în care aparatele/instalaţiile de utilizare nu respectă prevederile legislaţiei în vigoare şi pot pune în 
pericol securitatea persoanelor şi integritatea bunurilor, după certificarea neconformităţilor de către un operator 
economic autorizat de ANRE, altul decât operatorul de sistem; 



 Condiţiile Generale de Contractare 
 

i) în cazul neasigurării de către clientul final a condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare pentru funcţionarea în 
condiţii de siguranţă şi securitate a instalaţiilor de utilizare; 
j) în cazul neprezentării actelor doveditoare privind efectuarea verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale 
instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE; 
k) Clientul final nu poate solicita penalităţi furnizorului/ operatorului de sistem pentru întreruperea furnizării gazelor 
naturale în situaţiile prevăzute la aliniat 2.5.1. 
2.5.2 Întreruperile în furnizarea gazelor naturale mai pot interveni in urmatoarele situatii: 
a) întreruperi planificate, situaţie în care furnizarea gazelor naturale la clienţii finali este întreruptă temporar, ca 

urmare a necesităţii efectuării de către operatorul de sistem a unor lucrări de întreţinere şi/sau de reparaţii 
conform unui program planificat; 

b) întreruperi neplanificate, situaţie în care furnizarea gazelor naturale la clienţii finali este întreruptă temporar, 
ca urmare a unei situaţii de urgenţă sau a altei cauze neplanificate; 

c) întreruperi pentru nerespectarea de către client a obligaţiilor sale. 
d) alte cazuri specificate în contractele de furnizare a gazelor; 
e) în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 
3.   Reincadrarea categoriei de consum  
3.1  Furnizorul modifică încadrarea clientului final astfel: 
    a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depăşirea, pe baza citirii efective a indexului 
echipamentului de măsurare, în cazul în care, în cadrul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie, consumul înregistrat 
depăşeşte pragul superior de consum al categoriei în care clientul final este încadrat; 
    b) începând cu data de 1 ianuarie, respectiv începând cu prima zi imediat următoare citirii efective a 
echipamentului de măsurare pentru o perioadă de 365 de zile calendaristice, 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 clientul final este încadrat. 
3.2  Începând cu data modificării încadrării, vânzarea gazelor naturale se face la un preţ aferent categoriei în 
care clientul final a fost reîncadrat şi Vânzătorul va emite factura de reincadrare corespunzătoare.  
3.3 Începând cu data modificării încadrării, furnizarea gazelor naturale se face la preţul aferent categoriei în 
care clientul final a fost reîncadrat. 
 
4.       Modificarea circumstanţelor    
4.1  Se consideră modificare de circumstanţe modificarea sau introducerea unor noi taxe, impozite, schimbarea 

modalitătilor de impunere sau taxare şi a referinţei pentru preţul gazelor din producţia internă sau aplicarea unei 

noi cerinţe legale referitoare la achiziţia, transportul, distribuţia sau înmagazinarea gazelor naturale.  

4.2  Părţile convin ca orice modificare prevăzută la alin. (1) să se aplice automat. 

4.3  Prevederile alin (1) se aplică şi în cazul apariţiei unor modificări de elemente, survenite la achiziţia, accesul, 

exploatarea sistemelor de distribuţie şi/sau transport, în baza contractelor semnate de către Vânzător, cu 

operatorii sistemelor de distribuţie şi transport, sau cu producătorii/importatorii de gaze naturale inclusiv modificări 

ale bazei de calcul sau a metodei de calcul referitoare la achiziţie, transport, distribuţie şi/sau în cazul intrării în 

vigoare a prevederilor legale privitoare la aplicarea Codului Reţelei pentru Sistemul Naţional de Transport Gaze 

Naturale. 

  

5.        Cauze exoneratoare de raspundere  

5.1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, 
total sau partial a oricărei obligaţii care îi revine în baza Contractului, atunci când Părţile sunt împiedicate de un 
caz de forţă majoră, de un eveniment fortuit (caz fortuit), de fapta unui terţ asupra căruia Vânzătorul nu are 
control în mod rezonabil. 
5.2. Circumstanţele de forţă majoră sunt cele care pot aparea pe perioada de valabilitate a Contractului, în urma 
producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părti şi care sunt în afara 
voinţei şi controlului părtilor. Cazul fortuit este situaţia, starea sau împrejurarea de fapt imprevizibilă şi de 
neînlaturat care împiedică, în mod obiectiv şi fără nicio culpă a părţilor, executarea obligaţiei lor contractuale, 
rezultat pe care părtile nu l-au conceput şi nici urmărit. De asemenea, cazul fortuit cuprinde şi următoarele: orice 
eveniment survenit în sistemul de transport gaze naturale, evenimente provocate de deciziile operatorului 
sistemului de transport gaze naturale, precum şi evenimente survenite în sistemul de distribuţie gaze naturale şi 
provocate de deciziile operatorului sistemului de distribuţie gaze naturale. 
5.3 Partea care invocă forţă majoră / cazul fortuit  este obligată să notifice celeilalte părţi cazul de forţă majoră / 
cazul fortuit, în termen de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea 
limitării consecinţelor lui. 



 Condiţiile Generale de Contractare 
 

5.4. Dacă în termen de 60 (saizeci) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părţile au dreptul 

sa îşi notifice încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre părţi să pretindă daune-interese.  

 

6.  Cesiunea sau transferul Contractului 
6.1. Cumpărătorul nu va putea ceda sau transfera în orice mod, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile sale 

decurgând din Contract, decât în baza acordul scris şi prealabil al Vânzătorului.  

6.2. Acordul Vânzătorului trebuie solicitat de către Cumpărător cu minimum 10 (zece) zile înaintea datei cedării 

sau transferului Contractului ori cu minim 30 (treizeci) zile înainte de data fuziunii, divizării ori vânzării de active. 

6.3. Acordul Vânzătorului conferă dreptul cesionarului/succesorului în drepturi cu titlu particular sau universal al 

Cumpărătorului de a se subtitui cedentului pentru executarea Contractului. 

6.4. Cesionarul/succesorul în drepturi cu titlu particular sau universal al Cumpărătorului va prelua şi respecta 

toate obligaţiile contractuale născute anterior cesiunii Contractului. 

 

7.       Legea aplicabilă 
Acest Contract este guvernat de legislaţia română şi interpretat în conformitate cu aceasta. 
 
8.       Termen de prescripţie 
8.1. Termenul de prescripţie pentru valorificarea oricăror drepturi ale părţilor izvorând din Contract pentru care nu 

se prevede un termen legal mai mare, este de 3 (trei) ani.  

8.2. În plus faţă de cazurile prevăzute de lege, orice somaţie/notificare de plată sau altă comunicare de orice 

natură (e.g. poştă, fax, e-mail) privind plata/executarea Contractului, trimisă de Vânzător Cumpărătorului potrivit 

Contractului sau legii aplicabile, va fi considerată ca fiind o cauză de întrerupere a termenului de prescripţie 

stipulat în acest articol. 

 

9         Litigii 
9.1. Părtile vor încerca soluţionarea eventualelor litigii ivite cu prilejul executării Contractului pe cale amiabilă. 
9.2. În cazul în care acestea nu vor ajunge la o înţelegere, se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente de 
la sediul Vânzătorului. 
 
10.  Confidentialitate 
10.1. Părţile se obligă una faţă de cealaltă să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor pe care le 

deţin ca urmare a executării prezentului Contract. 

10.2. Pentru respectarea obligaţiei de confidenţialitate, Părţile garantează şi sunt de acord: 

(a) Să protejeze informaţiile confidenţiale împotriva folosirii, publicării sau dezvăluirii neautorizate; 

(b) Să nu folosească informaţiile confidenţiale, cu excepţia îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin acest Contract; 

(c) Să nu furnizeze, publice, dezvăluie, transfere sau să folosească în alt mod, direct sau indirect, în orice 

manieră, informaţiile confidenţiale, cu excepţia autorizării exprese a celeilalte Părţi în concordanţă cu prevederile 

acestui articol; 

(d) Să nu folosească nicio informaţie confidenţială pentru a concura în mod neloial sau a obţine avantaje 

nemeritate faţă de cealaltă Parte în orice activitate comercială care poate fi asemănătoare cu activitatea 

comercială desfăşurată de către cealaltă Parte în legătură cu acest Contract; 

(e) Să informeze fiecare persoană căreia i se acordă acces la informaţiile confidenţiale, asupra faptului că este 

strict interzisă utilizarea, publicarea, dezvăluirea sau permiterea altor persoane să utilizeze oricare dintre 

informaţiile confidenţiale în interes propriu sau în detrimentul celeilalte Părţi. 

 

11.     Dispozitii finale 
11.1. Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze pe toată durata Contractului toate aprobările 

necesare fiecareia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în prezentul Contract, conformându-se tuturor cerinţelor 

legale. 

11.2. Părţile îşi garantează reciproc că au încheiat prezentul Contract ca să se oblige în mod legal una faţă de 

cealaltă. 

11.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin semnarea/incheierea Contractului, părţile declară şi confirmă că îşi 

asumă şi acceptă în mod expres toate condiţiile generale de contractare, inclusiv, dar fără limitare, clauzele 

privind  modificarea de circumstanţe, cauzele exoneratoare de raspundere. 

 


