CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE LA CONTRACTUL DE VANZARE – CUMPARARE GAZE
NATURALE
DEFINIREA TERMENILOR
Aprobari - avize, licente, consimtaminte si autorizatii deja acordate sau care vor fi acordate de o autoritate;
ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei;
Cerinta legala - orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul Romaniei;
Cumparator - persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care are deplina libertate de a cumpara gaze
naturale de la Vanzator, avand acces la retelele de transport si/sau transport;
Vanzator - persoana juridica romana sau straina, titulara a licentei de vanzare gaze naturale;
Cantitatea total contractata – cantitatea totala de gaze naturale prevazuta de prezentul contract
Cantitate consumata/preluata - cantitatea de gaze naturale efectiv preluata si/sau consumata de Cumparator,
inregistrata de aparatele de masurare, la finalul lunii de livrare;
Cantitate total preluata – cantitatea de gaze naturale efectiv preluata si/sau consumata de Cumparator
certificata in baza Procesului Verbal intocmit intre operatorul licentiat al sistemului de distributie (in cazul in care
Cumparatorul este racordat intr-un sistem de distributie gaze naturale) sau operatorul sistemului de transport (in
cazul in care Cumparatorul este racordat direct in Sistemul National de Transport) si Cumparator la sfar0itul
contractului.
Codul Retelei - reglementarea conditiilor si regulilor de utilizare a Sistemului National de Transport al gazelor
naturale in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
Consum fraudulos - consum bazat pe inselaciune, in vederea obtinerii unui folos material injust, de natura sa
creeze un prejudiu;
Luna de livrare – perioada de timp egala cu o luna calendaristica in care Vanzatorul livreaza/preda si
Cumparatorul consuma/preia o cantitate determinata de gaze naturale, inregistrata de aparatele de masura; Metru
cub [m3] - cantitatea de gaze naturale care ocupa volumul de 1 m, la temperatura de 15 oC, si presiunea de 1,01325
bar;
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Putere calorifica superioara (PCs) [ kWh/m ] - cantitatea de caldura care se elibereaza prin arderea completa
in aer a unei cantitati specificate de gaz, incat presiunea la care reactia are loc ramane constanta si toti produsii
de ardere sa fie adusi la aceeasi temperatura specificata ca si reactanti, toti acesti produsi fiind in stare gazoasa
cu exceptia apei formata prin combustie, care este condensata la starea lichida la temperatura mentionata mai
sus;
Energie [MWh] - cantitatea de energie consumata de un aparat ce functioneaza cu gaze naturale, in functie de
timpul sau de utilizare. Aceasta energie ce rezulta din arderea gazelor naturale este folosita direct pentru
incalzire sau in proces tehnologic;
Punct de livrare - in contextul prezentului contract, reprezinta locul de consum al Cumparatorului;
Punct de predare/preluare - in contextul prezentului contract, locul convenit in care Vanzatorul preda, si
Cumparatorul preia cantitatile de gaze contractare; punctul in care gazele naturale trec din proprietatea
Vanzatorului in cea a Cumparatorului;
Sistem National de Transport (SNT) - sistemul de transport al gazelor naturale in regim de inalta presiune,
compus din ansamblul de conducte magistrale, precum si din toate instalatiile, echipamentele si dotarile aferente,
care asigura preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din
inmagazinari si/sau import;
Servicii de transport - activitatea de vehiculare a gazelor naturale prin Sistemul National de Transport;
Servicii de distributie - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distributie in regim de
presiuni de pana la 6 bari inclusiv;
Sistem de distributie - retea de distributie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare –
masurare, aparate si accesorii care functioneaza la presiunea de lucru de pana la 16 bari inclusiv, cu exceptia
instalatiei de utilizare;
Operator de distributie - persoana juridica, titular al licentei de distributie, in conditiile prezentei legi care are ca
specific activitatea de distributie a gazelor naturale, intr-una sau mai multe zone delimitate;
Operator de transport - persoana juridica, titular al licentei de transport, in conditiile prezentei legi avand ca
obiect de activitate transportul gazelor naturale;
Tarif de transport - tarif reglementat pentru prestarea serviciului de transport, conform reglementarilor si
normelor legale in vigoare;
Tarif de distributie - tarif reglementat pentru prestarea serviciului de distributie, conform reglementarilor si
normelor legale in vigoare;
Client noncasnic :
a) client industrial - clientul final al carui consum anual de gaze naturale estimat la locul de consum, in baza
tipului si debitelor aparatelor de utilizare a gazelor instalate, este de cel putin 450.000 MW h; fac exceptie
centralele in cogenerare de inalta eficienta cu o putere instalata mai mare de 10 MW, care produc energie termica
destinata sistemului de alimentare centralizata cu energie termica (SACET), care sunt considerate clienti
industriali, indiferent de nivelul consumului lor;
b) client secundar - clientul final al carui consum anual de gaze naturale estimat la locul de consum, in baza
tipului si debitelor aparatelor de utilizare a gazelor instalate, este mai mic de 450.000 MWh si care utilizeaza
gazele naturale pentru procese tehnologice in industrie, respectiv:
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- producator de energie electrica si/sau termica - clientul final care utilizeaza gazele naturale pentru producerea
de energie electrica si/sau termica in centralele electrice/termice/de cogenerare, cu exceptia celui prevazut la lit.
a);
- client din industria chimica - clientul final care utilizeaza gazele naturale ca materie prima in industria chimica; alti clienti secundari - clientul final care utilizeaza gazele naturale pentru procese tehnologice in industrie,
altele decat ca materie prima in industria chimica sau pentru producerea de energie electrica si/sau termica;
c) client comercial - clientul final care utilizeaza gazele naturale in sectorul comercial, restaurante, hoteluri, centre
de afaceri, agricultura sau pentru utilizari similare;
d) client tertiar - clientii finali, altii decat clientii industriali, secundari si comerciali - persoane juridice de drept
privat fara scop lucrativ, institutii publice - unitati de prestari de servicii din domeniile invatamant, sanatate,
cultura, aparare nationala, ordine publica, asistenta sociala, administratie publica, culte si altele asemenea.
1.
Conditiile de livrare
1.1. Cantitatea de gaze naturale contractata va fi livrata in punctele de livrare prevazute in Contract.
1.2. Predarea/preluarea gazelor naturale se face la punctele/punctul de livrare, in punctul de predare/preluare
comerciala, in cantitatea si conditiile prevazute de Contract, in baza Procesului Verbal intocmit intre operatorul
licentiat al sistemului de distributie (in cazul in care Cumparatorul este racordat intr-un sistem de distributie gaze
naturale) sau operatorul sistemului de transport (in cazul in care Cumparatorul este racordat direct in Sistemul
National de Transport) si Cumparator, la sfarsitul perioadei de livrare si la sfarsitul duratei Contractului.
1.3. Masurarea gazelor naturale consumate se realizeaza in punctul/punctele de predare/preluare comerciala, de
catre operatorul licentiat al sistemului de distributie sau al sistemului de transport.
1.4. Vanzatorul incheie cu operatorii licentiati contracte pentru servicii de distributie, transport si inmagazinare
gaze naturale, in scopul asigurarii acestor servicii catre Cumparator.
1.5. Tarifele aferente serviciilor de distributie, transport si inmagazinare, incasate de Vanzator se vor deconta
operatorilor licentiati.
1.6. Exploatarea sistemelor de distributie si transport gaze naturale reprezinta obligatia operatorilor licentiati de
distributie, respectiv de transport si nu a Vanzatorului.
1.7. Parametrii tehnici de livrare la punctele de predare/preluare: (presiune, debit) sunt asigurati de operatorul
sistemului de distributie sau al sistemului de transport, in functie de modul de racordare al Cumparatorului.
1.8 Vanzatorul nu poate fi responsabil de exploatarea in conditii necorespunzatoare a sistemelor de distributie,
respectiv de transport.
2.Drepturi si oligatii
2.1. Drepturile Vanzatorului
Vanzatorul are urmatoarele drepturi:
2.1.1. sa emita facturi in conformitate cu prevederile Art. 5 din Contract;
2.1.2. sa incaseze contravaloarea facturilor emise in conditiile Contractului;
2.1.3. sa incaseze contravaloarea eventualelor tarife si taxe aferente serviciului de distributie si transport, impuse
de operatorii licentiati ai acestor servicii, sau alte taxe si tarife impuse de alte autoritati de reglementare, care au
relevanta in executarea Contractului si care conditioneaza executarea Contractului;
2.1.4. sa sisteze furnizarea gazelor naturale, in cazul in care situatia tehnica permite, in urmatoarele cazuri:
a) la cererea Cumparatorului, adresata cu 48 (patruzecisiopt) de ore anterior;
b) incetarea Contractului;
c) neindeplinirea obligatiei de plata prevazuta in art. 6 din Contract.
d) in caz de consum fraudulos din partea Cumparatorului;
2.1.5. sa rezilieze Contractul conform art. 6 din Contract, precum si in caz de consum fraudulos din partea
Cumparatorului, dupa constatarea situatiei de culpa de catre operatorul sistemului sau operatorul aparatului de
masura, situatie in care poate solicita daune-interese;
2.1.6. alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare.
2.2. Obligatiile Vanzatorului
Vanzatorul are urmatoarele obligatii:
2.2.1. sa factureze lunar contravaloarea serviciului pentru vanzarea gazelor naturale si, dupa caz, a majorarilor de
intarziere si sa transmita Cumparatorului 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. sa asigure reluarea furnizarii gazelor naturale, sub conditia permiterii accesului de catre Cumparator, in
termen de maximum 24 de ore de la data incetarii motivului intreruperii; in cazul incetarii pe motiv de neplata,
reluarea se va face sub conditia dovezii platii; in cazul rezilierii contractului se incheie un nou contract de vanzare,
sub conditia achitarii in prealabil a facturilor restante si a majorarilor de intarziere.
2.2.3. sa respecte prevederile standardului de performanta pentru serviciul de furnizare prestat in baza
Contractului;
2.2.4. sa informeze Cumparatorul in legatura cu serviciile prestate de operatorul de sistem, a caror contravaloare nu
este cuprinsa in pretul final, dar sunt calculate si incluse in facturile emise de catre Vanzator
2.2.5. sa solutioneze sesizarile/plangerile Cumparatorului privind serviciul de vanzare si sa comunice acestuia
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raspunsul, dupa solutionare, conform reglementarilor in vigoare;
2.2.6. sa furnizeze la cererea Cumparatorului, pe baza datelor puse la dispozitie de operatorul de sistem, informatii
privind istoricul de consum lunar, avut in vedere la emiterea facturii, pe o perioada de pana la 24 luni anteriori
solicitarii;
2.2.7. sa asigure intreruperea furnizarii gazelor naturale la cererea Cumparatorului;
2.2.8. sa anunte Cumparatorul, in baza informatiilor primite de la operatorul de sistem, asupra efectuarii reviziilor
si a reparatiilor instalatiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea Cumparatorului;
2.2.9. sa preia, sa inregistreze si sa solutioneze in conformitate cu legislatia in vigoare orice reclamatie legata de
functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor apartinand operatorului de sistem sau Cumparatorului;
2.2.10. sa notifice Cumparatorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevazute in Contract;
2.2.11. sa precieze pe factura emisa cel putin urmatoarele informatii:
data emiterii facturii, perioada de facturare, data scadentei, indexul vechi si nou, estimat sau citit, puterea
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calorifica superioara, cantitatea de gaze naturale exprimata in m si unitati de energie, pretul unitar, temeiul juridic
al acestuia, modalitatile de plata, denumirea fiecarei obligatii de plata cuprinsa in factura, valorile pentru fiecarei
marime de facturat, valoarea totala de plata, caile de informare cu privire la solutionarea plangerilor;
2.2.12. alte obligatii prevazute de reglementarile in vigoare.
2.3.DrepturileCumparatorului
Cumparatorul are urmatoarele drepturi:
2.3.1 sa solicite Vanzatorului modificarea Contractului, la momentul interventiei unor elemente care pot afecta
executarea Contractului;
2.3.2. sa pretinda Vanzatorului plata daunelor directe in cazul limitarilor si/sau intreruperilor in vanzarea gazelor
naturale, cauzate din culpa acestuia si dovedite, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 2.1.4 din prezentele
Conditii Generale de Contractare.
2.3.3. sa fie alimentat cu gaze naturale in conformitate cu prevederile Contractului;
2.3.4. sa solicite Vanzatorului intreruperea alimentarii cu gaze naturale;
2.3.5. sa solicite inlocuirea echipamentului de masurare, pe cheltuiala sa, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare;
2.3.6. sa transmita indexul echipamentului de masurare, determinat lunar prin autocitire, in conditiile si la
termenele precizate de Vanzator;
2.3.7. sa aiba acces la aparatele de masurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, in prezenta
personalului imputernicit al furnizorului/operatorului sistemului de distributie/transport al gazelor naturale;
2.3.8. de a se razgandi in privinta intrarii in vigoare a Contractului in termen de 14 zile calendaristice numai pentru
contractele incheiate in mediu online;
2.3.9. de a fi informat asupra modalitatilor de solutionare a plangerilor;
2.3.10. alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare.

2.4.
Obligatiile
Cumparatorului
Cumparatorul are urmatoarele obligatii:
2.4.1. sa achite integral si la termen facturile emise de Vanzator, reprezentand contravaloarea serviciului pentru
vanzarea gazelor naturale, precum si majorarile de intarziere aferente, precum si a celorlalte facturi emise de
Vanzator, conform Art. 5 din Contract;
2.4.2. sa foloseasca exclusiv aparatele de utilizare care respecta cerintele legislatiei in vigoare si sa nu realizeze
interventii neautorizate asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;
2.4.3. sa nu revanda gazele naturale contractate;
2.4.4. sa permita accesul in vederea citirii indexului echipamentului de masurare, in orice moment pe perioada
derularii contractului, in situatia in care echipamentul de masurare se afla pe proprietatea Cumparatorului;
2.4.5. sa plateasca contravaloarea eventualelor tarife si taxe aferente serviciului de distributie si transport, impuse
de operatorii licentiati ai acestor servicii, sau alte taxe si tarife impuse de alte autoritati de reglementare, care au
relevanta in executarea Contractului;
2.4.6. sa anunte Vanzatorul in cazul in care urmeaza a avea loc o fuziune, divizare, vanzare de active, sau
modificare patrimoniala care afecteaza executarea Contractului.
2.4.7. sa anunte orice modificare a datelor sale de identificare sau/si a coordonatelor de corespondenta din
Contract (telefon, fax, email, adresa de corespondenta) in termen de 10 zile de la data modificarii; necomunicarea
acestora determinand responsabilitatea exclusiva a Cumparatorului pentru eventualele prejudicii de orice natura
generate de aceasta situatie;
2.4.8. sa anunte Vanzatorul in termen de 7 (sapte) zile calendaristice de la data pronuntarii incheierii instantei de
judecata, cu privire la intrarea in procedura de insolventa /faliment. Necomunicarea acestei notificari determina
responsabilitatea exclusiva a Cumparatorului pentru eventuale prejudicii de orice natura generata de aceasta
situatie;
2.4.9. sa pastreze intacte contorul de masurare, sigiliile metrologice si cele ale operatorului de sistem, precum si
toate celelalte instalatii ale operatorului de sistem aflate in incinta Cumparatorului;
2.4.10. sa efectueze modificarile sau extinderile instalatiilor de utilizare pe baza aprobarilor legale si numai cu
operatori economici autorizati de autoritatea de reglementare (ANRE);
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2.4.11. sa sesizeze imediat Vanzatorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea
contorului de masurare si sa asigure accesul imputernicitului operatorului de sistem la acesta;
2.4.12. sa suporte cheltuielile aferente operatiei de inlocuire temporara si expertizei metrologice, in cazul in care
sesizarea sa cu privire la functionarea contorului de masurare se dovedeste neintemeiata;
2.4.13. sa suporte cheltuielile aferente verificarii metrologice a echipamentului aflat in proprietatea sa, inclusiv
reparatiilor necesare mentinerii in clasa de exactitate;
2.4.14. sa solicite in scris Vanzatorului luarea de masuri pentru remedierea defectiunilor constatate la instalatiile
operatorului de sistem situate in incinta Cumparatorului si sa asigure acces liber imputernicitului operatorului de
sistem la instalatiile si echipamentele operatorului de sistem aflate in incinta Cumparatorului, pe baza de
instiintare scrisa;
2.4.15. sa asigure acces liber imputernicitului operatorului de sistem la instalatia de utilizare, in baza unui
program convenit de parti;
2.4.16. sa efectueze verificarile si reviziile tehnice periodice ale instalatiilor de utilizare, in conformitate cu
reglementarile in vigoare, si sa puna la dispozitia imputernicitului operatorului de sistem fisele de evidenta a
lucrarilor periodice de verificare/revizie tehnica periodica, in termen de valabilitate, precum si actele justificative
din care sa rezulte asigurarea exploatarii si intretinerii corecte a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;
2.4.17. alte obligatii prevazute de reglementarile in vigoare.
2.5. Alte Drepturi si obligatii
2.5.1. Operatorul de sistem are dreptul sa intrerupa alimentarea cu gaze naturale a clientului final in urmatoarele
cazuri:
a) la cererea clientului final, in cazul in care intreruperea este legata de functionarea in conditii de siguranta a
instalatiilor clientului final sau ale operatorului de sistem;
b) in cazul intreruperilor planificate, pentru timpul strict necesar executarii lucrarilor de intretinere si reparatii, cu
anuntarea prealabila a clientilor finali;
c) pentru perioada necesara remedierii defectiunilor intervenite la instalatiile operatorului de sistem;
d) in cazul nepermiterii accesului reprezentantului operatorului de sistem in scopul de a montaaa demonta, a sigila,
a intretine, a verifica sau a citi indexul echipamentului de masurare pentru decontarea contravalorii gazelor
naturale consumate ori de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile operatorului, cand
acestea se afla pe proprietatea clientului final, pe baza unei instiintari scrise transmise clientului final;
e) in cazul nerespectarii de catre clientul final a limitelor zonelor de protectie si de siguranta ale instalatiilor
operatorului de sistem aflate pe proprietatea clientului final, conform legislatiei in vigoare;
f) in cazul interventiilor asupra sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu exceptia instalatiilor de utilizare a
gazelor naturale, de catre persoane neautorizate, care pun in pericol siguranta alimentarii cu gaze naturale;
g) in cazul interventiilor de catre persoane neautorizate asupra instalatiilor de reglare-masurare aflate la limita de
proprietate,
care
pun
in
pericol
siguranta
alimentarii
cu
gaze
naturale;
h) in cazul in care aparatele/instalatiile de utilizare nu respecta prevederile legislatiei in vigoare si pot pune in
pericol securitatea persoanelor si integritatea bunurilor, dupa certificarea neconformitatilor de catre un operator
economic
autorizat
de
ANRE,
altul
decat
operatorul
de
sistem; i)
in cazul neasigurarii de catre clientul final a conditiilor impuse de legislatia in vigoare pentru functionarea in
conditii
de
siguranta
si
securitate
a
instalatiilor
de
utilizare; j)
in cazul neprezentarii actelor doveditoare privind efectuarea verificarilor sau a reviziilor tehnice periodice ale
instalatiei de utilizare, in conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE;
k) Clientul final nu poate solicita penalitati furnizorului/ operatorului de sistem pentru intreruperea furnizarii gazelor
naturale in situatiile prevazute la aliniat 2.5.1.
2.5.2 Intreruperile in furnizarea gazelor naturale mai pot interveni in urmatoarele situatii:
a) intreruperi planificate, situatie in care furnizarea gazelor naturale la clientii finali este intrerupta temporar, ca
urmare a necesitatii efectuarii de catre operatorul de sistem a unor lucrari de intretinere si/sau de reparatii
conform unui program planificat;
b) intreruperi neplanificate, situatie in care furnizarea gazelor naturale la clientii finali este intrerupta temporar, ca
urmare a unei situatii de urgenta sau a altei cauze neplanificate;
c) intreruperi pentru nerespectarea de catre client a obligatiilor sale.
d) alte cazuri specificate in contractele de furnizare a gazelor;
e) in alte situatii prevazute de legislatia in vigoare.
3.
Reincadrarea categoriei de consum
3.1 Furnizorul modifica incadrarea clientului final astfel:
a) incepand cu luna urmatoare momentului in care s-a inregistrat depasirea, pe baza citirii efective a indexului
echipamentului de masurare, in cazul in care, in cadrul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie, consumul inregistrat
depaseste pragul superior de consum al categoriei in care clientul final este incadrat;
b) incepand cu data de 1 ianuarie, respectiv incepand cu prima zi imediat urmatoare citirii efective a
echipamentului de masurare pentru o perioada de 365 de zile calendaristice, in cazul in care, la sfarsitul intervalului
1 ianuarie-31 decembrie, consumul inregistrat este mai mic decat pragul inferior de consum al categoriei in care
clientul final este incadrat.
3.2 Incepand cu data modificarii incadrarii, vanzarea gazelor naturale se face la pretul pachetului aferent
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categoriei in care clientul final a fost reincadrat si Vanzatorul va emite factura de reincadrare corespunzatoare.
3.3 Incepand cu data modificarii incadrarii, furnizarea gazelor naturale se face la pretul aferent categoriei in care
clientul final a fost reincadrat.
4.
Modificarea circumstantelor
4.1 Se considera modificare de circumstante modificarea sau introducerea unor noi taxe, impozite, schimbarea
modalitatilor de impunere sau taxare si a referintei pentru pretul gazelor din productia interna sau aplicarea unei
noi cerinte legale referitoare la achizitia, transportul, distributia sau inmagazinarea gazelor naturale.
4.2 Partile convin ca orice modificare prevazuta la alin. (1) sa se aplice automat.
4.3 Prevederile alin (1) se aplica si in cazul aparitiei unor modificari de elemente, survenite la achizitia, accesul,
exploatarea sistemelor de distributie si/sau transport, in baza contractelor semnate de catre Vanzator, cu operatorii
sistemelor de distributie si transport, sau cu producatorii/importatorii de gaze naturale inclusiv modificari ale bazei
de calcul sau a metodei de calcul referitoare la achizitie, transport, distributie si/sau in cazul intrarii in vigoare a
prevederilor legale privitoare la aplicarea Codului Retelei pentru Sistemul National de Transport Gaze Naturale.
5.
Cauze exoneratoare de raspundere
5.1. Niciuna dintre Parti nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod necorespunzator,
total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza Contractului, atunci cand Partile sunt impiedicate de un
caz de forta majora, de un eveniment fortuit (caz fortuit), de fapta unui tert asupra caruia Vanzatorul nu are
control in mod rezonabil.
5.2. Circumstantele de forta majora sunt cele care pot aparea pe perioada de valabilitate a Contractului, in urma
producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate in considerare de parti si care sunt in afara
vointei si controlului partilor. Cazul fortuit este situatia, starea sau imprejurarea de fapt imprevizibila si de
neinlaturat care impiedica, in mod obiectiv si fara nicio culpa a partilor, executarea obligatiei lor contractuale,
rezultat pe care partile nu l-au conceput si nici urmarit. De asemenea, cazul fortuit cuprinde si urmatoarele: orice
eveniment survenit in sistemul de transport gaze naturale, evenimente provocate de deciziile operatorului
sistemului de transport gaze naturale, precum si evenimente survenite in sistemul de distributie gaze naturale si
provocate de deciziile operatorului sistemului de distributie gaze naturale.
5.3 Partea care invoca forta majora / cazul fortuit este obligata sa notifice celeilalte parti cazul de forta majora /
cazul fortuit, in termen de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea
limitarii consecintelor lui.
5.4. Daca in termen de 60 (saizeci) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, Partile au dreptul
sa isi notifice incetarea de plin drept a Contractului, fara ca vreuna dintre parti sa pretinda daune-interese.
6.
Cesiunea sau transferul Contractului
6.1. Cumparatorul nu va putea ceda sau transfera in orice mod, in tot sau in parte, drepturile si obligatiile sale
decurgand din Contract, decat in baza acordul scris si prealabil al Vanzatorului.
6.2. Acordul Vanzatorului trebuie solicitat de catre Cumparator cu minimum 10 (zece) zile inaintea datei cedarii
sau transferului Contractului ori cu minim 30 (treizeci) zile inainte de data fuziunii, divizarii ori vanzarii de active. 6.3.
Acordul Vanzatorului confera dreptul cesionarului/succesorului in drepturi cu titlu particular sau universal al
Cumparatorului de a se subtitui cedentului pentru executarea Contractului.
6.4. Cesionarul/succesorul in drepturi cu titlu particular sau universal al Cumparatorului va prelua si respecta
toate obligatiile contractuale nascute anterior cesiunii Contractului.
7.
Legea aplicabila
Acest Contract este guvernat de legislatia romana si interpretat in conformitate cu aceasta.
8.
Termen de prescriptie
8.1. Termenul de prescriptie pentru valorificarea oricaror drepturi ale partilor izvorand din Contract pentru care nu
se prevede un termen legal mai mare, este de 3 (trei) ani.
8.2. In plus fata de cazurile prevazute de lege, orice somatie/notificare de plata sau alta comunicare de orice
natura (e.g. posta, fax, e-mail) privind plata/executarea Contractului, trimisa de Vanzator Cumparatorului potrivit
Contractului sau legii aplicabile, va fi considerata ca fiind o cauza de intrerupere a termenului de prescriptie
stipulat in acest articol.
9
Litigii
9.1. Partile vor incerca solutionarea eventualelor litigii ivite cu prilejul executarii Contractului pe cale amiabila.
9.2. In cazul in care acestea nu vor ajunge la o intelegere, se vor adresa instantelor judecatoresti competente de
la sediul Vanzatorului.
10.
Confidentialitate
10.1. Partile se obliga una fata de cealalta sa pastreze confidentialitatea informatiilor si a documentelor pe care le
detin ca urmare a executarii prezentului Contract.
10.2. Pentru respectarea obligatiei de confidentialitate, Partile garanteaza si sunt de acord:
a) Sa protejeze informatiile confidentiale impotriva folosirii, publicarii sau dezvaluirii neautorizate;
b) Sa nu foloseasca informatiile confidentiale, cu exceptia indeplinirii obligatiilor stabilite prin acest Contract;
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c) Sa nu furnizeze, publice, dezvaluie, transfere sau sa foloseasca in alt mod, direct sau indirect, in orice maniera,
informatiile confidentiale, cu exceptia autorizarii exprese a celeilalte Parti in concordanta cu prevederile acestui
articol;
d) Sa nu foloseasca nicio informatie confidentiala pentru a concura in mod neloial sau a obtine avantaje
nemeritate fata de cealalta Parte in orice activitate comerciala care poate fi asemanatoare cu activitatea
comerciala desfasurata de catre cealalta Parte in legatura cu acest Contract;
e) Sa informeze fiecare persoana careia i se acorda acces la informatiile confidentiale, asupra faptului ca este
strict interzisa utilizarea, publicarea, dezvaluirea sau permiterea altor persoane sa utilizeze oricare dintre
informatiile confidentiale in interes propriu sau in detrimentul celeilalte Parti.
11.
Dispozitii finale
11.1. Partile se obliga una fata de cealalta sa obtina si sa pastreze pe toata durata Contractului toate aprobarile
necesare fiecareia pentru exercitarea obligatiilor cuprinse in prezentul Contract, conformandu-se tuturor cerintelor
legale.
11.2. Partile isi garanteaza reciproc ca au incheiat prezentul Contract ca sa se oblige in mod legal una fata de
cealalta.
11.3. Pentru evitarea oricarui dubiu, prin semnarea Contractului, partile declara si confirma ca isi asuma si
accepta in mod expres toate conditiile generale de contractare, inclusiv, dar fara limitare, clauzele privind
modificarea de circumstante, cauzele exoneratoare de raspunde
11.4. Prezentele condiţii-standard se completează cu prevederile Legii nr. 123/2012 cu modificarile si completarile
ulterioare, Codului comercial, Codului civil, Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori şi
consumatorii de gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 42/2013, Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România,
aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu
modificările ulterioare, Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aprobat prin
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2007, precum şi cu celelalte
reglementări specifice în vigoare.
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