C O N T R A C T DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
A GAZELOR NATURALE
Nr……………. din ......................

Între părţile contractante

............... ......, cu sediul în ......., str. .......... nr. ........, judeţul/sectorul ..... cod poştal ......, telefon ......,
fax ........, înregistrată la oficiul registrului comerţului din ......... sub nr. .........., cod SIRUES ........, cod
fiscal ........., având contul nr. ......., deschis la .........., reprezentată legal prin ............., deţinător al
licenţei de furnizare a gazelor naturale, având calitatea de Vânzător, pe de o parte,
şi

ENGIE Romania SA, persoană juridică română, cu sediul in Bucuresti, Bd. Marasesti, Nr.4-6, Sector 4,
telefon: 021.301.20.14, fax: 021.301.20.08, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.
J40/5447/09.06.2000, cod unic de inregistrare CUI RO 13093222, cont RO08BRDE450SV06719094500
deschis la BRD SMCC, , reprezentata legal de Eric Stab – Presedinte Director General, titular al Licentei
de Furnizare nr. 1892 din 2013, denumita în cele ce urmează „Cumpărătorul”,
denumiţi colectiv în cele ce urmează “Părţile” şi individual “Partea”, s-a încheiat prezentul contract în
conformitate cu rezultatul şedinţei de tranzacţionare din data ......
Terminologie
Termenii utilizaţi in prezentul contract sunt definiţi in Anexa 1.

CAP. I Obiectul Contractului
Art. 1 Obiectul Contractului îl constituie vânzarea de către Vânzǎtor şi cumpărarea de către Cumpǎrǎtor a unei
cantităţi de gaze naturale de ..... MWh, respectiv ... MWh/zi, din productie interna, in punctele de livrare
prevazute in Anexa 2 la prezentul contract.

CAP. II Preţul Contractului
Art. 2 (1) Preţul rezultat în urma tranzacţionării este de ... RON/MWh.
(2) Prețul prevăzut la CAP.II, Art.2 (1) este stabilit in condiția de livrare „Franco-Vânzător“ (la intrare in SNT).
Prețul Contractual nu include costul tarifului de transport, nu include TVA si nu include accize, acestea
adăugându-se, după caz, conform legii. Serviciile de transport revin in sarcina Cumparatorului.
(3) Preţul de contractare este ferm pentru ambele părţi.
CAP. III Condiţiile de Desfăşurare a Vânzării-Cumpărării
Art. 3 (1) Cantitatea de gaze naturale contractată este fermă, Vânzătorul asumându-şi obligaţia de a o livra şi
vinde Cumpărătorului, iar Cumpărătorul de a o cumpăra şi prelua la Preţul de contractare.
(2) Cantitatea de gaze naturale contractată va fi livrată în perioada 01.08.2017 ora 6.00- 01.08.2018 ora 6.00 la
punctele de predare/preluare comercială, conform programului de livrări prevăzut în Anexa 2.
(3) Dacă parţile nu convin altfel „Media zilnică” din Anexa 2 se calculează ca raport între cantitatea contractată şi
numărul de zile de livrare.
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CAP IV Procedura de Nominalizare şi Alocare.
Art. 4 (1) Nominalizarea lunara :
a) Cumpărătorul poate solicita, cu 3 zile înaintea lunii de livrare, modificarea cantității de gaze naturale
convenite contractual pentru livrarea lunară cu condiția să se încadreze într-o limită de flexibilitate de
+/ -10 % pe lună din cantitatea contractată prevazută în Anexa 2 la prezentul contract.
b) In cazul in care Cumparatorul a renominalizat o alta cantitate lunara fata de nivelul cantitatii lunare
contractate (cu respectarea conditiilor de la pct a) de mai sus), atunci Vanzatorul are obligatia de a
accepta cantitatea nominalizata de Cumparator.
c) Cantitatea nominalizată devine obligatie de livrare/preluare lunară şi pe baza acestei cantităţi lunare se
determină cantitatea zilnic nominalizată calculată astfel: cantitatea lunară nominalizată/ numarul de zile
din luna respectivă.
1.1) Nominalizare zilnică: medie zilnică calculată a cantităţii lunare contractate
a) Cumparatorul are obligatia de a transmite si nominaliza cantitatea zilnica Vanzatorului pana la ora 14:00
a zilei D-1 pentru ziua gaziera D. Aceasta trebuie să fie egala cu nominalizarea precizată la CAP IV A. 1) b)
si genereaza obligatii de livrare/ preluare pentru Parti.
(2) Alocarea:
Vanzatorul are obligatia de a aloca si comunica in ziua D+1 pana la ora 13:00 pentru ziua D nominalizarea
Cumparatorului pentru respectiva zi.
(3) Dezechilibre:
i)

Dezechilibrul este definit ca diferenta dintre cantitatea zilnica contractata si cantitatea zilnica
preluata/livrata, confirmata de Vanzator, Cumparator si OTS.

ii)

Orice dezechilibru zilnic generat Vanzatorului/Cumparatorului este asumat de catre Cumparator,
respectiv Vânzător si intra in responsabilitatea Cumparatorului/Vanzatorului, după caz, cu
excepția cazurilor in care Partile, de comun acord, stabilesc o alta solutie.

iii)

Contravaloarea dezechilibrelor generate de catre Cumparator/Vanzator se datoreaza catre
cealalta parte si se calculeaza conform prevederilor legale in vigoare.

CAP. V Predarea/ Preluarea Gazelor Naturale; Măsurarea Gazelor Naturale
Art. 5 Predarea/preluarea cantităţii de gaze naturale contractate se face la punctele de livrare prevazute in
Anexa 2.
Art. 6 (1) Măsurarea cantităţii de gaze naturale contractate se face cu respectarea prevederilor Regulamentului
de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008,
cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, a Condiţiilor Tehnice prevăzute în anexa nr. 9 la Codul
Reţelei pentru Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Determinarea cantităţii de gaze naturale în punctele de predare/preluare comercială prevăzute în Anexa nr.
2 se face zilnic, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
(3) Măsurarea şi determinarea cantităţii de gaze naturale poate fi contestată justificat de către partea
interesată; în acest caz se va proceda conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
(4) Cantităţile de gaze naturale tranzacţionate prin prezentul Contract trebuie să fie confirmate de Părţi în
conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru SNT, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2013, cu
modificǎrile şi completările ulterioare, referitoare la valorile măsurate ale cantităţilor de gaze naturale şi
comunicarea acestora.
(5) Obligatia de preluare a Cumpărătorului este identică cu nominalizarea realizată de Părţi în conformitate cu
„Procedura de Nominalizare şi Alocare”, cantitatea zilnic alocată fiind identica cu cea zilnic nominalizată.
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(6) Obligaţia de livrare a Vânzătorului este identică cu nominalizarea realizată de Părţi în conformitate cu
„Procedura de Nominalizare şi Alocare”, cantitatea zilnic alocată fiind identica cu cea zilnic nominalizată.

CAP. VI Perioada de Valabilitate a Contractului
Art. 7 (1) Perioada de valabilitate a prezentului contract va începe la data semnării lui de ambele Părti (Data de
intrare în vigoare) şi va inceta la data de 31.07.2018 (Data de Expirare).
(2) La expirarea Perioadei de Valabilitate, Părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile prezentului
Contract decât în măsura necesară pentru punerea în executare a drepturilor şi obligaţiilor Părţilor, aşa cum iau
naştere din prezentul Contract înainte de sfârşitul Perioadei de Valabilitate.

CAP. VII Facturarea si Condiţiile de Plată
Art. 8 Facturarea gazelor naturale vândute se realizează pe baza Procesului-Verbal întocmit de Parti.
Art. 9 Vânzătorul va transmite Cumpărătorului o factură, pentru perioada de livrare, calculată conform art. 8, în
prima zi financiară a lunii imediat următoare lunii de livrare.
Art. 10 (1) Plata contravalorii gazelor naturale contractate se va face în termen de 30 zile calendaristice dupa
luna de livrare.
(2) Plata gazelor naturale contractate se realizează prin dispozitie de plata sau orice instrument legal de plată
convenit între Părţi.
Art. 11 În cazul în care o sumă facturată de către Vânzător este contestată integral sau în parte de Cumpărător,
acesta va înainta o notă explicativă Vânzătorului cuprinzând obiecţiile sale, în termen de 5 zile financiare de la
data primirii facturii prin fax sau poşta electronică, şi va plăti suma rămasă necontestată până la termenul limită
de plată, conform art. 12. Obiecţiile Cumpărătorului privind valorile facturate prezentate în nota explicativă se
vor concilia între părţi în termen de 5 zile financiare de la data primirii pretenţiilor formulate de către
Cumpărător. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi
datorate de Cumpărător, acesta va plăti pe lângă suma datorată, o penalitate calculată conform prevederilor
art.13. În cazul în care în urma contestaţiei s-a stabilit reducerea valorilor facturate, Cumpărătorului i se restituie
eventualele sume şi penalităţi aferente calculate potrivit art.13, deja plătite, corespunzătoare reducerii
respective.
Art. 12 Factura se consideră achitată de către Cumpărător la data înregistrării plăţii în extrasul bancar al
Vânzătorului, sau dacă este folosit alt instrument de plată, la data convenită de către Părţi.
Art. 13 Neachitarea facturii de către Cumpărător/Vanzator conform termenelor limită de plată prevăzute la
art.10, atrage după sine plata de penalităţi de întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv;
b) nivelul penalităţilor de întârziere este egal cu nivelul majorării de întârziere datorate pentru neplata
la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere.

CAP. VIII Garanţii
Art. 14 (1) La data încheierii prezentului Contract, Partile isi vor prezenta reciproc garanţii de bună execuţie la
nivelul contravalorii cantitatii de gaze naturale contractate pentru luna ianuarie 2018.
(2) Termenul de prezentare a garanţiei de bună executie este de cel mult 3 zile dupa semnarea Contractului.
(3) Garanţiile de bună execuţie se constituie sub forma de scrisori de garanţie bancară al căror termen de
valabilitate va acoperi intreaga Perioada de Valabilitate a Contractului la care se adauga perioada de 15 zile

de la scadenta facturii de gaze naturale.
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CAP. IX Obligaţii şi Drepturi
Art. 15 Vânzătorul are următoarele obligaţii:
a) să deţină şi să menţină în vigoare pe durata contractului licenţa de furnizare a gazelor naturale
şi să respecte prevederile acesteia;
b) să asigure livrarea către Cumpărător a cantitatii de gaze naturale contractate în termenii
prezentului Contract; obligaţia de livrare a Vanzatorului va fi identica cu nominalizarea realizată
în conformitate cu „Procedura de Nominalizare şi Alocare”, cantitatea zilnic alocată fiind
identică cu cea zilnic nominalizată.
c) să returneze Cumpărătorului garanţia de plata în termen de 1 zi financiară din momentul
achitării tuturor datoriilor financiare, în cazul în care Contractul a încetat.
d) sa plăteasca Cumpărătorului contravaloarea gazelor naturale nelivrate si/sau a dezechilibrelor.
e) Sa notifice Cumparatorului, cu cel putin 15 zile inaintea lunii de livrare, punctul de intrare in SNT
unde vor fi livrate gazele naturale.
Art. 16 Vânzătorul are următoarele drepturi:
a) sa factureze Cumpărătorului cantitatea de gaze naturale livrată, penalităţile si dezechilibrele atunci când este cazul – în conformitate cu prevederile contractuale şi să încaseze
contravaloarea acestora;
b) să sisteze livrările de gaze naturale Cumpărătorului, cu respectarea procedurii prevazute in
art. 22, şi să execute garanţia de bună execuţie ca urmare a neplăţii facturii şi penalităţilor de
întârziere calculate în condiţiile art.13.
c) să factureze Cumpărătorului cantităţile de gaze nepreluate, în cazul în care acesta denunţă
unilateral Contractul, la Preţul contractual dat în Art. 2.
Art. 17 Cumpărătorul are următoarele obligaţii:
a) să deţină şi să menţină în vigoare pe durata contractului licenţa de furnizare a gazelor naturale
şi să respecte prevederile acesteia, excepţie făcând consumatorul final care nu este titular de
licenţă.
b) să preia cantitatea de gaze naturale contractată, in baza nominalizarii realizate în conformitate
cu „Procedura de Nominalizare şi Alocare„ cantitatea zilnic alocată fiind identică cu cea zilnic
nominalizată.
c) să returneze Vanzatorului garanţia de bună execuţie în termen de 1 zi financiară din momentul
achitării tuturor datoriilor financiare, în cazul în care contractul a încetat.
d) să achite facturile pentru cantitatea de gaze naturale contractată penalitǎţile si dezechilibrele
datorate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
e) să plătească Vânzătorului, în caz de denunţare unilaterală de către Cumpărător sau reziliere din
vina Cumpărătorului, contravaloarea gazelor naturale nepreluate.
Art. 18 Cumpărătorul are următoarele drepturi:
a) să primească cantitatea de gaze naturale contractată în conformitate cu prevederile prezentului
Contract;
b) să execute garanţia de bună execuţie ca urmare a neindeplinirii obligatiilor de livrare asumate
prin prezentul contract;
c) să factureze Vânzătorului gazele naturale nelivrate, penalităţile si dezechilibrele – conform
prevederilor contractuale;
d) sa primeasca instiintarea Vanzatorului, prin notificare scrisa cu cel putin 15 zile inaintea lunii de
livrare, privitoare la punctul de intrare in SNT unde vor fi livrare gazele naturale.
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Art. 19 (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină şi să păstreze pe parcursul derulării Contractului toate
aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest contract, respectând în acelaşi
timp toate prevederile legale.
(2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul Contract reprezintă o obligaţie fermă, legală, opozabilă în
justiţie în termenii acestui contract.

CAP. X Confidenţialitatea
Art. 20 (1) Fiecare Parte se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor, documentelor şi informaţiilor
obţinute din derularea prezentului Contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără
consimţământul scris al celeilalte Părţi.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. 1 următoarele date, documente şi informaţii:
a) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părţi contractante;
b) cele care pot fi dezvăluite, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligatii legale de informare;
d) cele considerate a nu avea caracter confidenţial, conform legislaţiei în vigoare.
(3) Prevederile prezentului articol rămân în vigoare o perioadă de 5 ani de la încetarea valabilităţii prezentului
Contract.

CAP. XI Cesiunea Contractului
Art. 21 Nici una dintre Părţi nu poate cesiona parţial sau total drepturile şi obligaţiile decurgând din acest
Contract fără obţinerea în prealabil a acordului scris al celeilalte Părţi.

CAP. XII Întreruperea/ Suspendarea Livrărilor de Gaze Naturale
Art. 22 (1) Întreruperea / sistarea livrării de gaze naturale din iniţiativa Vânzătorului, înainte de data finalizării
contractului, poate fi dispusă numai în condiţiile şi cu respectarea procedurii detaliate mai jos:
a)

au trecut mai mult de 5 zile financiare de la termenul limită de plată a facturilor emise conform
art. 8;

b)

Vânzătorul a transmis Cumpărătorului un preaviz după expirarea termenului prevăzut la
litera a), iar Cumpărătorul nu a achitat suma restantă;

c)

au trecut 5 zile financiare de la data transmiterii preavizului şi suma restantă nu a fost achitată;
după acest termen Vânzătorul poate decide sistarea livrării de gazelor naturale la Cumpărător şi
executarea garanţiei de bună execuţie, în vederea recuperării tuturor obligaţiilor de plată ale
Cumpărătorului, până în momentul sistării livrărilor.

(2) Reluarea livrării gazelor naturale se poate realiza după achitarea tuturor obligaţiilor de plată către Vanzător
(sume facturate şi penalizări pentru întârzierea la plată) şi după ce Cumpărătorul
reîntregeşte/reconstituie/reînnoieşte garanţia de bună execuţie. Reluarea livrării se face în termen de cel mult
3 zile calendaristice de la primirea de către Vânzător a solicitării Cumpărătorului de reluare a livrărilor, însoţită
de documentele care atestă îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată prevăzute în acest articol. În cazul în care
reluarea livrării nu este solicitată în scris de către Cumpărător, conform prevederilor prezentului articol,
contractul este considerat denunţat unilateral de către Cumpărător. Aceste prevederi nu sunt aplicabile în cazul
în care a intervenit rezilierea de drept a Contractului conform art. 25 litera a).
(3) Suspendarea temporară a contractului cu acordul părţilor se poate realiza pentru o perioadă de maxim 1 (o)
lună în cazul contractelor încheiate pentru perioade de livrare mai mari de o lună.
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CAP. XIII Răspunderea Contractuală
Art. 23 (1) În situaţia în care Vânzătorul nu îşi îndeplineşte din culpă obligaţia de livrare conform programului
convenit prin contract sau şi-o îndeplineşte în mod necorespunzător, Cumpărătorul este îndrituit sa solicite şi sa
primească daune-interese, corespunzător prejudiciului cauzat.
(2) În cazul în care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte din culpă obligaţia de plată a contravalorii gazelor naturale
cumpărate ori şi-o îndeplineşte în mod necorespunzător, acesta se obligă să plătească Vânzătorului penalităţi de
întârziere. Nivelul acestora este egal cu nivelul majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a
obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere.
(3) Pentru obligaţiile contractuale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), partea în culpă va plăti celeilalte
părţi daune-interese, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4) Vânzătorul/Cumparatorul este responsabil pentru eventualele dezechilibre provocate, dezechilibre ce vor fi
facturate de către Cumpărător/Vanzator în conformitate cu prevederile legale in vigoare şi care vor fi achitate
de către Vânzător/Cumparator in termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

CAP. XIV Rezilierea Contractului
Art. 24 Rezilierea totală sau parţială a clauzelor prezentului contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja
scadente între părţi.
Art. 25 Oricare dintre părţi este îndreptăţită să procedeze la rezilierea contractului în următoarele situaţii:
a)

neexecutarea de către cealaltă parte a obligaţiilor contractuale;

b)

declanşarea procedurii falimentului celeilalte părţi.

Art. 26 Intenţia de reziliere a contractului trebuie notificată celeilalte părţi în termen de 10 zile calendaristice de
la data exigibilităţii obligaţiei neîndeplinite.

CAP. XV Denunţarea Contractului
Art. 27 Oricare dintre părţi are dreptul să denunţe unilateral acest contract cu un preaviz de 20 de zile
calendaristice, cu obligaţia de plată a cantităţii de gaze naturale nelivrată conform Art. 15 sau a cantităţii de gaze
naturale nepreluată conform Art.17.

CAP. XVI Încetarea contractului
Art. 28 (1) Prezentul Contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:
a)

expirarea perioadei de valabilitate stabilită conform prevederilor Art. 7 alin.1;

b)

prin acordul comun al Părţilor;

c)

în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre Părţi;

d)

în urma unui caz de forţă majoră, conform Contractului.

(2) Încetarea prezentului Contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor contractuale care decurg din
executarea contractului până la încetarea acestuia.
CAP. XVII Modificarea Circumstanţelor
Art. 29 (1) În sensul prezentului contract, „modificare de circumstanţe” semnifică aplicarea actelor normative şi
reglementărilor, precum şi a modificărilor şi/sau abrogărilor ce ar putea să apară în actele normative şi
reglementările incidente, existente după Data Efectivă de intrare în vigoare a prezentului contract.
(2) În cazul în care modificarea de circumstanţe priveşte reglementarea/ modificarea unor preţuri şi/sau tarife
care au fost asumate la plată, potrivit Contractului, de către Cumpărător, Contractul va fi modificat de drept, de
la data avută în vedere prin actul normativ pentru reglementarea/ modificarea preţurilor şi/sau tarifelor în
cauză.

6

(3) Modificarea circumstanţelor, altele decât cele prevăzute la alin. 2 se va reflecta prin acte adiţionale încheiate
între părţi.

CAP. XVIII Forţa Majoră
Art. 30 (1) Forţa majoră este acel eveniment viitor, absolut imprevizibil şi insurmontabil, care exonerează de
răspundere oricare parte aflată în culpă.
(2) Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părţi în termen de 48 de ore de
la declanşarea evenimentului şi să remită documentele justificative în termen de 10 zile calendaristice de la
încetarea evenimentului. De asemenea, Partea în cauză este obligată să ia măsurile posibile în vederea limitării
consecinţelor produse de un asemenea eveniment.
(3) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
(4) În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 30 de zile calendaristice, părţile au dreptul să solicite
încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna din ele să aibă dreptul de a pretinde dezdăunări.

CAP. XIX Legislatia Aplicabilă; Soluţionarea Litigiilor
Art. 31 (1) Prevederile prezentului Contract se supun legislaţiei române în vigoare şi se interpretează în
conformitate cu aceasta.
(2) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului
Contract să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea pe cale amiabilă, litigiile
vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

CAP. XX Notificări
Art. 32 (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului Contract să îşi notifice reciproc orice
modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia.
(2) Termenul de notificare este de 10 zile calendaristice de la data producerii modificării circumstanţelor.
(3) Orice notificare va fi transmisă în scris şi va fi considerată transmisă numai dacă notificarea, va fi:
i) predată personal Părţii respective, sau
ii) va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cerută de către Partea în
cauză, sau
iii) va fi transmisă prin fax cu confirmare de primire.
(4) Notificările, punerile în întârziere sau solicitările vor fi trimise:
Pentru Cumpărător, pe adresa:
ENGIE România SA
Sediul: Bucuresti, Bd. Marasesti nr. 4-6, Sector 4,
telefon: +40 021 3012000
fax:
+40 021 3012008
adresa de e-mail
Persoana de contact

Pentru Vânzător, pe adresa:
...........................................
...........................................
..........................................
..........................................
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Adresele de mai sus pot fi schimbate oricând de oricare dintre Părţi prin notificare scrisă către cealaltă Parte,
notificarea producând efecte începând cu data primirii.
(5) Orice notificare va fi considerată primită de către destinatar:
i) la momentul predării şi înregistrării la destinatar, dacă este înmânată personal Părţii respective;
ii) la data semnării de către destinatar a confirmării de primire, dacă este transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată
îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor;
iii) în prima zi lucrătoare după ce a fost expediată prin fax, confirmarea electronică de transmitere
prin fax fiind considerată dovada recepţiei.
iv)
CAP. XXI Dispoziţii Finale
Art. 33 Acest Contract şi toate obligaţiile care rezultă pentru Părţi din derularea acestuia se supun în totalitate şi
sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.
Art. 34 (1) Anexele 1 - 2, fac parte integrantă din prezentul Contract.
(2) Dacǎ printr-un act normativ (Lege, Ordonanţǎ a Guvernului, Ordonanţǎ de Urgenţă a Guvernului, Hotǎrâre a
Guvernului, reglementare ANRE), sunt emise prevederi imperative contrare clauzelor din prezentul Contract, se
vor aplica prevederile din actul normativ, de la data intrării în vigoare a acestuia, iar Pǎrţile au obligaţia
modificǎrii/completǎrii în consecinţă a contractului prin încheierea unui Act Adiţional la Contract.

Prezentul Contract a fost încheiat la data de ... în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte.

Vanzator,

Cumparator,
ENGIE Romania SA
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ANEXA 1
la Contractul numărul …… / .....

DEFINIŢII TERMENI

Cantitate de gaze naturale

Cantitatea de gaze naturale tranzacţionată între părţi;

ANRE

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;

Data efectivă de intrare în vigoare

Data când sunt îndeplinite în mod cumulativ două condiţii: (i) a fost
constituită şi depusă garanţia de bună execuţie şi (ii) încep livrările de
gaze naturale;

Data intrării în vigoare

Data semnării contractului de către ambele Părţi, la care prezentul
contract intră în vigoare şi devine obligatoriu din punct de vedere juridic
pentru ambele Părţi;

Lună de livrare

O lună calendaristică dintr-un an calendaristic pe durata de valabilitate a
acestui contract;

Perioada de valabilitate

Perioada cuprinsa între Data efectivă de intrare în vigoare şi Data de
expirare;

Termen limită de plată

Termen limită înscris pe factura emisă de către Vânzător funcţie de
durata perioadei de livrare a gazelor naturale, conform prevederilor
prezentului contract;

Zi financiară

Orice zi în care băncile prin care operează părţile sunt deschise pentru
operaţiuni financiare.
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ANEXA 2
la contractul nr. …… / ...

PROGRAM DE LIVRĂRI
01.08.2017 ora 6.00- 01.08.2018 ora 6.00

Perioada de
livrare
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17
Jan-18
Feb-18
Mar-18
Apr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
TOTAL

Cod
punct
virtual

Cod
punct
fizic

Cantitate
contractata
totala
Denumire punct de
predare-preluare

Vanzator,

(MWh)
217.000
210.000
217.000
630.000
651.000
651.000
588.000
651.000
630.000
217.000
210.000
217.000
5.089.000

Cumparator,
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Cantitate
contractata
zilnic
(MWh/zi)
7.000
7.000
7.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
7.000
7.000
7.000

