CONTRACT
DE VANZARE-CUMPARARE GAZE NATURALE
Nr. ________ / ____________________
1.PĂRȚILE CONTRACTANTE
S.C. PROGAZ P&D S.A., cu sediul în Câmpina, Str. B.P.Hașdeu, nr. 91, judeţul Prahova, telefon 0244.375.094, fax.
0244.376.333, telverde 08008776429, e-mail: progaz@progazpd.ro, adresă web www.progazpd.ro , înregistrată la
oficiul registrului comerţului sub nr. J/29/1646/1993, CUI RO4213885, având cont bancar RO21BRDE
300SV04422633000, reprezentată de Administrator-Danieta Anghel (denumită în Contract "Vânzătorul”)
și
...............................................................cu sediul in........................., str. .........................., nr............, bl. ......., et. .....,
apt. ...... jud. ................ avand cod unic de inregistrare.................................nr. de ordine la Oficiul Registrului
Comertului.................................
avand codul IBAN nr....................................................................deschis la
................................................, reprezentata legal prin ................................................... in calitate de..............................,
telefon........................., fax................................., e-mail ......................................................... (denumita in Contract
"Cumparatorul”),
Adresa de corespondența: Domiciliu

□, Loc consum □, E-mail □

II. Date şi documente generale
Părțile contractante de comun acord au înteles să semneze prezentul contract de vânzare-cumparare gaze
naturale, contract aferent pieței libere de gaze naturale, dată fiind calitatea de consumator casnic a cumpărătorului.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul Contractului îl constituie vânzarea-cumpărarea gazelor naturale, în regim negociat, la punctul de consum
prevăzut Art. 3.1 din prezentul Contract, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de furnizor pentru
sau în legătură cu asigurarea cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, la locul de consum.
Contractul este de tipul cu servicii incluse, prin includerea în prețul final, pe lângă prețul de furnizare negociată a
gazelor naturale, a tarifelor reglementate aferente serviciilor prestate, respectiv, a tarifelor de transport, înmagazinare și
distribuție (după caz) pentru categoria de încadrare a consumatorului. Gazele din producție internă și din import pot
proveni atât din producția curentă cât și din depozitele de înmagazinare.
3. CONDIȚII DE LIVRARE, CANTITĂȚI ȘI LOCUL DE CONSUM
3.1.
Punctul
de
livrare,
este:
_______________________________________________________________________________________________
3.2. Consumator încadrat în categoria de consum
3.3. Cantitatea anuală contractată este specifică categoriei de consum din care face parte Cumpărătorul și va fi
furnizată la punctul de livrare stipulat la Art. 3, alin.1.
3.4. Presiunea minimă de furnizare 0.02x105 Pa (0.02 bar) – se va completa de furnizor conform cererii de transfer
capacitate transmisă de operatorul de distribuție
4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract de vanzare-cumparare a gazelor naturale se încheie pe perioadă nedeterminată începând cu
data de ……………… sau la data realizării punerii în funcțiune a instalatiei de utilizare gaze naturale, nu mai devreme
de semnarea în prealabil a contractului de distribuție/transport (după caz).
5. PREȚUL. MODALITATEA DE PLATĂ
5.1. Prin prezentul contract, Cumparatorul adera in mod neechivoc la oferta detaliata in Anexa 4 .
Cumpărătorul va plăti Vânzătorului contravaloarea gazelor naturale contractate la Prețul stabilit conform Anexei 2 la
Contract.
5.2. Prețul Contractual nu contine TVA sau alte taxe, accize și impozite similare. Aceste taxe/accize vor fi calculate în
cuantumurile prevazute de legislația în vigoare și incluse în facturile emise de Vânzător, pe care Cumpărătorul le va
plăti potrivit Art.6 din Contract.
5.3. 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 (e.g. notificarea depusă la Autoritatea Teritorială Vamală). În plus, Cumpărătorul va
completa formularul disponibil pe adresa: https://wwww.progazpd.ro, Declarație pe proprie răspundere cu privire la
aplicarea accizei pentru gaze naturale și o va trimite Vânzătorului la data semnarii Contractului, în caz contrar
Cumpărătorul nu va mai putea solicita restituirea accizei.
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5.4. Prețul gazelor naturale va fi actualizat în situația modificării tarifelor reglementate precizate mai sus și/sau orice
modificări legislative privind stabilirea unui procent de import pentru sectorul de consumatori casnici, în situația
modificării prețului de achiziție a gazelor naturale de pe piețele centralizate din România sau din afara acesteia, fiind

actualizat de drept și automat ori de câte ori intervine o astfel de modificare, fără a fi necesară amendarea prezentului
Contract prin Act adițional. Acestea vor fi actualizate de către Vânzător și publicate la adresa:
https://wwww.progazpd.ro
5.5. Prețul gazelor naturale se modifica, fără a mai fi necesară semnarea unui act adițional, în situațiile prevazute la
Art.5.4 de mai sus și Art. 3 din Condițiile Generale de Contractare. Condițiile Generale de Contractare se regăsesc la
adresa: https://wwww.progazpd.ro, pe care Cumpărătorul le-a citit și cu care este de acord.
5.6. Înainte cu cel puţin 30 de zile calendaristice de expirarea perioadei de valabilitate a prețului sau de modificare a lui,
conform Art. 5.5 de mai sus, Vânzătorul va notifica Cumpărătorul cu privire la noile condiții de preț. În cazul în care
Cumpărătorul nu acceptă noile condiții de preț, acesta va avea dreptul de a denunța contractul, în condițiile specificate
la Art.10.2. Noile condiții de preț se consideră acceptate de către Cumpărător în cazul în care acesta nu comunică, în
termen de 30 de zile de la notificarea transmisă de Vânzător, denunţarea contractului de furnizare a gazelor naturale.
Dacă Vânzătorul nu notifică intenția de modificare a prețului cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea
perioadei de valabilitate a acestuia, condițiile de preț existente se vor prelungi automat.
5.7. Plata gazelor naturale se efectuează, prin virament bancar sau prin orice alt mijloc de plata indicat de Vânzător,
obligația în cauză considerându-se îndeplinită la data debitării contului bancar al acestuia.
5.8. Vânzătorul factureaza contravaloarea serviciului de vânzare:
a) pe baza cantităților convenite cu Cumpărătorul al carui consum anual se încadrează în categoriile C1-C3 prin
estimarea consumului lunar, conform istoricului de consum înregistrat, consumului autocitit sau a prognozei de consum
transmisă de Cumpărător ulterior încheierii prezentului Contract. Prognoza de consum se află în Anexa 1 la contract și
face parte întegrantă din acesta. În cazul în care consumul efectiv înregistrat este diferit de consumul estimat facturat
lunar, Vânzătorul va proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul citirii echipamentului de
măsurare și va emite facturi de regularizare în acest sens.
b) pe baza citirilor lunare/periodice ale aparatului de măsură de la locul de consum de la Art.3.1.din Contract, efectuate
de către Distribuitor,
5.9. Vânzătorul va emite factura de reîncadrare în situatiile prevăzute de Art.3 din Conditiile Generale de contractare.
5.10. Vânzătorul va refactura orice alte taxe percepute de către Operatorul de distribuție sau transport și care nu sunt
încluse în prețul final de furnizare gaze prevazut în contract (spre exemplu, dar fără a se limita la taxa de reconectare).
5.11. Transmiterea facturilor se va realiza prin posta electronica (e-mail) sau la adresa de corespondenta a
Cumpărătorului, conform ultimei modalități de comunicare agreată anterior.
Modificarea modalitatii de comunicare a facturilor se poate face la adresa https://wwww.progazpd.ro, sau pe adresa de
e-mail progaz@progazpd.ro
5.12. Termenul de plată al facturii lunare este de 30 zile calendaristice de la data facturii. Orice plată în plus se va
considera avans pentru livrările de gaze aferente lunii următoare.
5.13. Daca factura este scadența într-o zi nelucratoare, plata poate fi facuta pâna în prima zi lucratoare de după ziua
scadența.
5.14. Vânzătorul se obliga să permită cumpărătorului schimbarea efectivă a furnizorului, cu respectarea
condiţiilor/clauzelor contractuale, în termen de maximum 21 de zile calendaristice de la data solicitării, conform
procedurii specifice aprobate de ANRE; procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea
oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.
În situatia schimbării furnizorului, Cumpărătorul se obliga sa achite Vânzătorului toate costurile suportate de Vânzător,
ca urmare a îndeplinirii obligației de constituire a stocului minim de gaze naturale în numele Cumpărătorului, prevăzut
de normele legale în vigoare, precum și costurile legate de rezervarea de capacitate, în cazul nepreluării integrale a
capacității rezervate, atat pe punctele de intrare în SNT, cât și pe punctele de ieșire din SNT, pâna la sfarșitul anului
gazier.0.004
6.RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ
6.1. Neachitarea de catre Cumparator a facturilor reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale în
termenul stipulat de Contract atrage:
a) perceperea majorărilor de întârziere, în cuantum egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor
către bugetul de stat, conform Codului de Procedură Fiscală, pentru fiecare zi de de întarziere, începând cu ziua
urmatoare scadenței și pâna la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziua plații.Cuantumul total al dobânzilor datorate
poate depași cuantumul debitului principal asupra căruia au fost calculate;
b) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu prima zi lucratoare după expirarea termenului menționat în
preavizul de sistare. Preavizul de sistare se va transmite în termen de 5 zile calendaristice de la data scadenta a
facturii;
c) rezilierea de drept a Contractului, începând cu a 51 – a zi calendaristică de la data scadenței, cu un preaviz de 15
zile calendaristice, în cazul în care Cumpărătorul nu achita integral contravaloarea serviciilor facturate și a penalităților
de întarziere.
6.2. Orice plată efectuată de Cumpărător va stinge mai întâi penalitățile facturate, urmate de restul facturilor emise, în
ordinea scadenței acestora.
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6.3. La scadența Cumpărătorul va fi pus în întârziere de drept conform art.1523 alîn.1 Cod Civil fără nici o alta
formalitate.
6.4. În cazul solicitarii de către Vânzător a penalitaților de întarziere acestea sunt obligatorii la plata de către
Cumpărător şi nu neceșita formalitati suplimentare sau acceptul Cumpărătorului.
6.5. Penalitațile de întarziere facturate se vor transmite Cumpărătorului, factura de penalitați fiînd scadența la plata în
termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii acesteia prin fax/e-mail către Vânzător.
6.6. În termen de 24 ore de la primirea facturii de penalitați, Cumpărătorul va returna vânzătorului un exemplar al
acesteia semnat și stampilat de reprezentantul legal al acestuia. Netransmiterea facturii semnata de către Cumpărător
echivaleaza cu acceptarea în întregime a acesteia, fara ca ulterior sa mai poata contesta mentiunile din cuprinsul ei ori
daca le contesta, acest fapt nefiîndu-i opozabil Vânzătorului.
6.7. Contestarea oricaror facturi emise de Vânzător în temeiul prezentului Contract nu il exonereaza pe Cumpărător de
plata sumelor necontestate facturate în baza prezentului Contract.
6.8. Neexecutarea obligatiilor, realizata din culpa uneia dintre Parti, poate atrage plata daunelor produse dovedite și
notificate în termen de 5 (cînci) zile de la producerea lor. În orice caz, raspunderea contractuala este limitata la plata
daunelor materiale directe în limita unui procent de 20% din consumul mediu anual al clientului, corespunzator
categoriei din care face parte.În daunele totale nu vor fi încluse prejudiciile îndirecte, materiale sau nemateriale.
7. GARANȚII
7.1. Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului constituirea unei garanții de bună execuție a Contractului în funcție de
riscul de contrapartidă care poate fi identificat de Vânzător înainte și în timpul derularii Contractului. Odată constituită,
garanția va fi menținută pe toată perioada derulării Contractului.
7.2. Tipul și cuantumul garanției vor fi stabilite ulterior de părți.
7.3. În situația prevăzută la art. 6.1 b), reluarea furnizării gazelor naturale se face sub condiția achitării în întregime a
debitelor de către Cumpărător și a depunerii unei garanții de plată, egală cu valoarea catităților de gaze din doua luni de
iarnă (ianuarie-februarie).
Garanția va fi constituită sub forma depunerii de numerar în contul Vânzătorului. Garanția va fi constituită, pâna cel
târziu în data la care se dorește reluarea furnizării. Neconstituirea garanţiei de către Cumpărător îl exonerează pe
Vânzător de obligaţia furnizării cantităţilor de gaze naturale contractate.
7.4. a) În situația majorării prețurilor avute în vedere la momentul constituirii garanției, Vânzătorul poate solicita
Cumpărătorului completarea garanției transmisa initial, pâna la valoarea actualizată a costului gazelor naturale.
Garanțiile astfel solicitate vor fi constituite în termen de 5 zile de la data solicitării. În situația executării garanției de către
Vânzător, Cumpărătorul se obligă să constituite în favoarea Vânzătorului, la solicitarea acestuia, o noua garanție, în
termen de 5 zile de la data solicitării.
b) În situația în care valoarea garanției depășește valoarea debitului înregistrat, părțile convin că Vânzătorul va executa
partea din garanție necesara achitarii debitului, urmând ca restul garației să rămână la dispoziție Vânzătorului pentru
livrările viitoare, urmând a fi reconstituită de către Client.
7.5. Garanţiile constituite conform prevederilor contractuale sunt destinate îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale
Cumpărătorului şi pot fi executate de către Vânzător în cazul în care Cumpărătorul nu iși îndeplineste obligațiile
prevăzute contractual, fară nicio altă formalitate.
8. PREDAREA/PRELUAREA GAZELOR NATURALE. MĂSURAREA GAZELOR NATURALE
8.1. Măsurarea și determinarea cantității de gaze naturale furnizate și a echivalentului în energie se face în conformitate
cu Regulamentul de Măsurare a cantităților de gaze naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 62/24 iunie
2008 cu modificările și completarile ulterioare.
8.2. Măsurătorile efectuate de Cumpărător în instalatiile proprii, altele decât cele prevăzute în prezentul contract, nu vor
fi luate în considerare la determinarea cantitatilor livrate la Punctul de Livrare.
8.3. Punctul de Livrare este la ieșirea din aparatele și sistemele de măsură ale operatorului serviciilor de distribuție,
prevazut în Anexa 1.
8.4. Citirea aparatelor de măsură, precum și calculul cantitatilor de gaze livrate se face de către Operatorul Sistemului
de Distribuție, conform legislației și reglementărilor în vigoare.
9. NEÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAȚII
9.1. Vânzătorul va depune toate diligențele în vederea îndeplinirii corespunzatoare a obligatiei de a furniza gaze
naturale în conditiile și parametrii corespunzatori. În ipoteza în care Cumpărătorul constata ca gazele naturale furnizate
conform prezentului contract nu îndeplinesc parametrii corespunzatori, va notifica acest fapt Vânzătorului în termen de
3 zile de la producerea evenimentului, iar Vânzătorul va avea obligatia de a notifica la rândul sau pe Prestatorul de
Servicii, în 3 zile de la primirea notificării din partea Cumpărătorului și să solicite remedierea situatiei.
9.2. Dacă exista o criza de gaze în sistemul național de transport, care impune riscuri privind securitatea funcționării
sistemului și a livrărilor de gaze, cantitatea de gaze livrata de Vânzător, în conformitate cu prezentul contract, poate fi
redusă, urmând a se comunica Cumpărătorului cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
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10.CONDIȚII DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI, EVENIMENTE DETERMINANTE
10.1. Contractul înceteaza la termenul în care este notificată intentia de încetare, sub rezerva achitării în avans de către
Cumpărător a contravalorii ultimei facturi aferente perioadei contractuale reflectând consumul estimat a fi realizat pâna
la data efectivă a rezilierii, urmând ca în baza citirii finale să se emită o factură de regularizare.
10.2 Prin denunțare unilaterala, din inițiativa uneia dintre Parti, care operează în condițiile notificării celeilalte Părti cu
cel putin 30 zile înainte de această dată și este validă începând cu data de 1 a lunii următoare împlinirii termenului.
10.3 În cazul în care intentia de reziliere se manifestă ca urmare a Art. 5.6 , termenul de notificare a intenției de reziliere
va fi făcut în cadrul celor 30 de zile, dar nu mai târziu de data de 20 ale lunii premergatoare ajungerii la termen.
10.4. Orice Parte poate cere rezilierea Contractului pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor contractuale de către
cealaltă Parte, în conditiile Art. 6.1 lit c. Contractul va înceta de plin drept fără intervenția instanței în acest caz.
10.5. Apariția, în orice moment în legătură cu o Parte, a oricăreia dintre următoarele situații constituie Evenimente
Determinante pentru rezilierea sau încetarea de drept a Contractului:
(1) Dacă o Parte nu îşi îndeplinește, în mod semnificativ, oricare dintre obligațiile asumate în baza prezentului Contract
și această neîndeplinire nu a fost remediată în termen de 30 zile lucrătoare după ce Partea a fost notificată cu privire la
acea neîndeplinire de obligații, atunci cealaltă Parte are dreptul să ceară rezilierea Contractului în conditiile art. 1.522
Cod Civil. Punerea în întarziere cu privire la reziliere se va face conform art.1523 alin.1 C. Civil la îndeplinirea
termenului prevăzut pentru remediere.
(2) Încetarea contractului va opera de drept, fară punere în întaziere începând cu data la care :
(a)
Partea formulează o cerere pentru declanșarea procedurii falimentului sau este declarată falită sau i se acordă
o suspendare a plătilor;
(b)
este adoptata de către Adunarea Generală a părții respective o hotărâre cu privire la anunțarea falimentului sau
dizolvarea Părții; sau
(c)
este instituit orice sechestru ce poate fi pus în executare asupra tuturor sau a unei părți semnificative dintre
bunurile Părtii.
(d)
este constatat de către Vânzător și/sau Operatorul de Sistem consumul fraudulos.
10.6. În cazul în care are loc un Eveniment Determinant în legatură cu o Parte, cealaltă Parte poate notifica în scris
acelei Părti încetarea Contractului (dar fără a prejudicia drepturile acesteia câştigate în baza Contractului). În oricare din
situațiile prevazute la Clauza 10.5, Vânzătorul este îndreptatit să întrerupă furnizarea gazelor naturale menționate în
Contract cu un preaviz de 3 zile lucrătoare de la data notificării Evenimentului Determinant.
10.7. Încetarea contractului de furnizare nu are nici efect asupra obligațiilor scadente decurgând din executarea
contractului până la momentul încetarii acestuia.
11. LIMITAREA RĂSPUNDERII
11.1. Nici o Parte nu va fi raspunzatoare față de cealaltă Parte pentru daune indirecte ce ar decurge din Contract,
înclusiv pierderi de profit sau de venituri.
12.FORTA MAJORĂ
12.1. În cazul în care o Parte ("Partea Afectată") nu îşi poate îndeplini obligațiile asumate în baza prezentului Contract
datorită unui eveniment de Forță Majoră, Partea Afectată va fi exonerată de răspunderea pentru neîndeplinirea acestor
obligații pe durata cazului de Forță Majoră, cu conditia ca (i) aceasta să notifice celeilalte Părti apariția Forței Majore și
să-i furnizeze detalii în acest sens într-un timp cât mai scurt posibil după apariția Forței Majore, și (ii) să depună toate
eforturile necesare în vederea înlaturării imposibilității de a-și îndeplini obligațiile.
Cazurile de forță majoră vor fi certificate de către autoritățile competente, dovada certificării fiind transmisă celeilalte
părți în termen de 5 zile de la data certificării.
13.NOTIFICĂRI
13.1
În
executarea
contractului,
datele
de
corespondentă
ale
Consumatorului
sunt:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
13.2 Toate comunicările adresate oricărei Părti vor fi efectuate în scris și în limba română și vor fi transmise prin: fax/email sau scrisoare simplă inclusiv transmisă prin curier, la adresa mentionata la art.13.alin1.
13.3. Toate notificarile și modalitatile de comunicare:
Cumpărătorul declară prin încheierea prezentului contract că este de acord să fie notificat de către Vânzător în situațiile
prevăzute în contract, prin utilizarea uneia din următoarele modalități de comunicare: fax, telefon, e-mail și la numarul
de telefon declarat de Cumpărător sau prin scrisoare simplă.
13.4 Prezentul Contract este semnat de Cumpărător în baza ofertei Progaz P&D S.A valabilă la data de
………………….., în două exemplare originale, din care un exemplar mă oblig să îl remit Vânzătorului, în termen de 5
zile de la data prezentei. Declar că am luat la cunoștință despre data intrării în vigoare, conform Art. 4 alin.2 din
prezentul Contract.
13.5. Fiecare persoană care semnează prezentul Contract declară și garantează Părților că este reprezentantul
autorizat al Părții pentru care semnează.
Declar că am luat la cunostință de prevederile Legii 365/2002 privind comerțul electronic și al Legii 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
13.6. Transmiterea notificărilor de comunicare comercială în scop de reclamă, marketing, publicitate se va realiza prin
posta electronică (e-mail), telefonic inclusiv mesaje text (SMS) sau la adresa de corespondență a Cumpărătorului
menționată la Art.13. alin.1, conform ultimei modalități de comunicare agreată anterior.
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13.7. Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra oricăror modificări intervenite în legatură cu elementele sale de
identificare (nume, act de identitate, adresa de corespondenta, adresa loc consum, numar de telefon, fax, e-mail etc.) în
termen de 5 zile calendaristice de la data apariției acestora și reciproc.
14. CLAUZE FINALE
14.1. Orice modificare sau completare a clauzelor din Contract se face prin Act Adițional, semnat de ambele Părți.
14.2. Nulitatea unei clauze din Contract nu are nici un efect asupra valabilității celorlalte clauze sau Contractului în
integralitatea sa. Părțile se obligă să înlocuiască clauza nulă cu o clauză validă și care să aibă efect economic cât se
poate de apropiat.
14.3. Nicio renuntare la executarea unei obligatii, exercitarea vreunui drept, acțiuni sau remediu ce decurg din Contract
nu va fi considerată a fi o renunțare la executarea acelei obligatii/drept/remediu sau a unei obligații/drept/remediu
ulterioare. Nepunerea în executare de catre Vanzator în orice moment a drepturilor sale contractuale nu poate fi
considerată ca o renunțare la aplicabilitatea acestor drepturi şi nici nu va afecta în vreun fel clauzele prevăzute în
Contract care sunt cumulative şi nu exclud remediile legale.
14.4. Condițiile Generale de contractare fac parte integrantă din Contract. Condițiile Generale de contractare vor fi
consultate, pe pagina de web https:// www.progazpd.ro sau pot fi furnizate la cerere în forma tipărită.
14.5 Prezentul contract împreună cu anexele 1 și 2 care fac parte întegrantă din acesta reprezintă voinţa părţilor, au
făcut obiectul negocierii directe, înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii
lui, ambele părţi declarând că au înţeles sensul fiecărei clauze şi consecinţele lor în plan juridic.
14.6. Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil şi cu celelalte reglementări specifice și
aplicabile în vigoare.
14.7. Serviciile reglementate, incluse în contract, se asigura conform legislatiei și contractelor cadru în vigoare.
14.8. Anexa nr. 1, referitoare la cantitățile contractate, capacitatea rezervată, punctele de predare-preluare, și Anexa nr
2 , referitoare la Preţurile de contract fac parte integrantă din prezentul contract.
Contractul este singura și unica întelegere între Părti, drept pentru care Părțile au semnat Contractul la data și anul
amintite mai sus în doua exemplare cu aceeaşi forță juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte.
14.9. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin semnarea prezentului Contract, Părțile declară și confirmă că își asumă și
acceptă în mod expres clauzele și termenii din acest Contract, inclusiv, dar fară limitare, clauzele privind prețul, garanții,
modalitatea de facturare, condițiile de plată, încetarea Contractului. Totodată părtile contractante acceptă în mod
expres clauzele neuzuale ale contractului, în conformitate cu prevederile art. 1203 Cod Civil.
Am citit și sunt de acord cu prevederile Condițiilor Generale de contractare, disponibile https:// www.progazpd.ro,
pentru care semnez ca atare.
Vânzător,
S.C. PROGAZ P&D S.A.

Cumpărător,
(nume în clar și semnatură)
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ANEXA 1
Grafic lunar de livrare gaze naturale
Luna

Istoric de consum al anului / cantităţi lunare
determînate în baza profilului de consum anual ......

Program de consum solicitat de consumator*

unităţi de
energie

mc

unităţi de energie
mc
(KW)

(KW)

Ianuarie

283

3057

283

3057

Februarie

216

2336

216

2336

Martie

178

1926

178

1926

Aprilie

113

1241

113

1241

Mai

44

485

44

485

Iunie

32

359

32

359

Iulie

21

243

21

243

August

19

216

19

216

Septembrie

21

238

21

238

Octombrie

80

890

80

890

Noiembrie

204

2228

204

2228

Decembrie

286

3093

286

3093

Consum
total

1497

16312

1497

16312

1 Se completează de către furnizor, la semnarea contractului şi poate fi acceptat de consumator;
2 Se completează de către consumator şi va fi acceptată de furnizor, dacă necesarul de consum al consumatorului este
diferit de istoricul de consum cu o motivare corespunzătoare.
NOTĂ: Defalcarea cantitaților lunare pe cantități zilnice/orare se agreează între furnizor şi consumator. Părţile pot
conveni asupra unei proceduri de transmitere a prognozelor de consum zilnic/săptămânal/lunar.
Punctele de predare/preluare, capacitatea maxima pentru calculul serviciilor de transport și preșiunile de
livrare

Punct fizic de livrare
Str.

Categoria de
consum
C1

Capacitate
rezervată
(MWh/h)
0.004

Presiune
minima
(bar)
0.02

Presiune maximă
(bar)
-

Capacitatea rezervata nu poate fi modioficata pe parcursul unui an gazier.
Vânzător,
S.C. PROGAZ P&D S.A.

Cumpărător,
(nume în clar și semnatură)
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ANEXA 2
Prețuri aplicabile pentru gaze naturale livrate
Părțile convin prețurile pentru gazele naturale ce fac obiectul contractului după cum urmează:
(1) Prețul gazelor naturale livrate în condițiile Contractului va cuprinde prețul gazelor naturale, contravaloarea
corespunzătoare serviciilor de transport,înmagazinare și contravaloarea serviciilor de distribuție și se va calcula lunar cu
urmatoarea formula:
Pctr = Pgaz+T+Td +Ti (lei/MWh)
Pctr = prețul gazelor naturale livrate
Pgaz = prețul gazelor naturale (lei/MWh)
T= valoarea serviciilor de transport (lei/MWh) reglementat de ANRE.
Td= valoarea serviciilor de distribuție (lei/MWh) reglementat de ANRE
Ti= valoarea serviciilor de înmagazinare (lei/MWh) reglementat de ANRE
(2) Contractul se consideră modificat de drept în situaţia modificării preţurilor fînale reglementate sau a
reîncadrării consumatorului, vânzătorul având obligaţia să notifice cumpărătorului aceste modificări.
(3) În cazul modificării preţurilor finale reglementate, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor
modificări pe factura reprezentând contravaloarea serviciului de vanzare a gazelor naturale, prin transmiterea acestor
modificări odată cu factura, cu respectarea prevederilor legale.
(4) Contravaloarea serviciilor de transport, precum și eventualele penalități pentru neîncadrarea în capacitatea
solicitată conform Anexei 1 sau nerespectarea nominalizărilor transmise Vânzătorului, vor fi facturate Cumpărătorului
pe baza tarifelor reglementate, conform prevederilor Codului Rețelei și contractelor cadru în vigoare, cu modificările și
completările ulterioare.
Vânzător,
S.C. PROGAZ P&D S.A.

Cumpărător,
(nume în clar și semnatură)
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ANEXA 3
Protecţia datelor
(1) Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal ale Cumpărătorului pentru furnizarea și îmbunătăţirea
serviciilor Vânzătorului, efectuarea de studii și cercetări de piaţă, în scop statistic și pentru activităţi de marketing,
reclamă și publicitate. Datele Cumpărătorului vor putea fi dezvăluite către Vânzător, parteneri contractuali ai
Vânzătorului. Refuzul Cumpărătorului de a furniza datele solicitate ar putea impedica Vânzătorul să realizeze una
sau mai multe din activităţile de mai sus. Conform legii, Cumpărătorul beneficiază de dreptul de acces, intervenţie
asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate și de a se opune prelucrării datelor cu
caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, Cumpărătorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și
semnată la adresa http://www.progazpd.ro/index.php/contact. De asemenea, Cumpărătorul se poate adresa
instanțelor de judecată. Pentru mai multe detalii a se vedea Nota de informare postată pe site-ul
http://www.progazpd.ro/index.php/confidentialitate.
(2) Au fost aduse la cunoştinţă prevederile legislative privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și liberă circulaţie a acestor date.
(3) Cumpărătorul declară că este de acord cu folosirea datelor sale personale, pentru a primi comunicări comerciale, în
scop de reclamă, marketing, publicitate, ale PROGAZ P &D S.A. şi ale partenerilor săi:
Da

Nu

(4) Retragerea acordului de primire a notificărilor de comunicare comercială în scop de reclamă, marketing, publicitate
se poate face prin telefon PROGAZ P&D S.A – 0244 375 094 sau la adresa http://www.progazpd.ro/index.php/contact ,
precum şi cu ocazia primirii oricărei comunicări comerciale.
Vânzător,
S.C. PROGAZ P&D S.A.

Cumpărător,
(nume în clar și semnatură)
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ANEXA 4

Ofertă furnizare gaze naturale adresată clienților casnici noi
Oferta se adreseză clienților casnici
Categoria de consum
Preț final (lei/MWh fără TVA)

C1 - cu un consum anual mai mic de 280 MWh
498.00

Perioadă de valabilitate a ofertei

01.10.2021 – 31.10.2021

Perioadă de valabilitate a prețului prezentei oferte

01.10.2021 – 31.10.2021

Prețul ofertei include serviciile reglementate (de către ANRE) de distribuție, transport și înmagazinare subterană a gazelor
naturale.
Prețul din contract se va actualiza automat în urma eventualelor modificări care vor fi aduse tarifelor serviciilor reglementate
(de către ANRE) de distribuție, transport și înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform prevederilor legale în vigoare.
Prețul ofertei nu include TVA și acciză.

Condiții privind durata, prelungirea sau încetarea contractului
de furnizare gaze naturale

Contractul de furnizare gaze naturale se încheie pe
perioadă nedeterminată.
Contractul de furnizare gaze naturale încetează în termen
de 30 de zile de la data notificării. În situația în care se va
notifica schimbarea furnizorului se vor lua în calcul
termenele legale prevăzute în Procedura privind
schimbarea furnizorului de gaze naturale, aprobata prin
Ordinul ANRE nr.234/2019.

Modalități de acceptare a prezentei oferte

Prin completarea și semnarea formularului-tip în centrele
noastre locale de relații cu clienții.
Prin completarea, semnarea și transmiterea formularuluitip prin serviciile poștale/de curierat către punctul nostru
unic de contact sau centrele noastre locale de relații cu
clienții.
Prin completarea, semnarea și transmiterea formularuluitip online, accesând pagina noastră web www.progazpd.ro
sau adresa de e-mail progaz@progazpd.ro

Modalități de transmitere factură

Prin serviciile poștale/de curierat la adresa locului de
consum sau la o altă adresă indicată de client.
Prin e-mail sau alte căi electronice.

Termen de plată factură

30 de zile de la data emiterii facturii.

Modalități de plată factură

Numerar la centrele noastre locale de relații cu clienții sau
la automatele de plată ale partenerilor noștri.
Online, direct în contul nostru.

Documente necesare pentru încheierea contractului de
furnizare gaze naturale

Cerere-tip de încheiere a contractului de furnizare gaze
naturale.
Act de identitate solicitant.
Act de proprietate/închiriere/deținere imobil.

DATA ACTALIZARII: 01.10.2021
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