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CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPARARE GAZE NATURALE (Contractul) 

 

 

NEXT POWER S.R.L. cu sediul social în Mun. Alexandria, str. Dunarii 218, bl. Patria, sc. C, ap. 

116,jud. Teleorman, tel/fax 021 380 35 06, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. 

J34/109/2016, cod de înregistrare fiscală RO 30744193, contul IBAN nr. 

RO81BRDE445SV40914104450, deschis la BRD –Sucursala Aviatiei Bucuresti, având punct de 

lucru in loc. Bucuresti, sector 1, str. Petre S. Aurelian, nr.62, vila nr.15, reprezentată legal de Toma 

Cristian Andrei, cu funcţia de Administrator, pe de o  parte, (denumită în Contract "Vânzătorul”), 

 

si 

 

S.C………………….…………S.R.L., cu sediul în localitatea…………….…, str. 

…………..…..…. jud. …………..……, având numărul de ordine la Oficiul Registrului Comerţului  

…….…………, CUI RO …………..……, cont IBAN 

RO................................................................................... deschis la ..................................... - 

Sucursala …………………..…………..…. reprezentată prin …………………….……, cu  funcţia 

de Administrator, (denumită în Contract "Cumpărătorul”),   

 

 

 

 

 

 

  DATE CONTACT:  

 NEXT POWER S.R.L. …………………………. S.R.L. 

Tel/Fax: 021 380 35 06  

E-mail: office@nextpower.ro  

Adresa:  Str. Petre S. Aurelian, nr.62, vila 

nr.15, sect.1, Bucuresti 
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TERMINOLOGIE 

Termenii utilizaţi în Contract vor avea următorul înţeles: 

„Acord Tehnic”- acordul tehnic privind exploatarea punctelor de predare/preluare comercială a 

gazelor naturale, aprobat prin decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Gazelor Naturale Nr.260/03.08.2001; 

„Autoritate competentă”' - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 

(ANRE), Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC) sau altă autoritate competentă; 

„Cerinţa legală” - orice act cu caracter normativ emis   de Parlamentul României, de  Guvern sau 

de Autoritatea competentă ; 

„Cumpărător”- furnizorul şi/sau consumatorul de gaze naturale care are dreptul să îşi aleagă 

producătorul/furnizorul şi să contracteze direct cu acesta gazele naturale necesare, având acces  la 

reţelele de transport şi/sau de distribuţie; 

„Gaze Naturale” – substanţe minerale combustibile constituite în amestecuri de hidrocarburi 

naturale acumulate în scoarţa terestră şi care, în condiţii de suprafaţă, se prezintă în stare gazoasă, 

întrunind proprietăţile fizice şi chimice prevăzute de SR 3317/2003; 

„Preţul Contractual” (PC)- este definit şi calculat conform procedurii agreate de părţi şi reprezintă 

preţul ce va fi plătit de Cumpărător Vânzătorului pentru gazele naturale puse la dispoziţie în baza 

Contractului; 

„Sistemul de distribuţie”- reţea de distribuţie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalaţii 

de reglare-masurare, aparate şi accesorii, care funcţionează la presiunea de lucru de până la 6 bari 

inclusiv, cu excepţia instalaţiei de utilizare; 

„Zi Lucrătoare” - înseamnă orice zi, alta decât Sâmbăta sau Duminica sau orice sărbătoare legală, 

în care băncile sunt în general deschise pentru operaţiuni în România; 

„Zi Nelucrătoare”- înseamnă orice zi de Sâmbătă sau Duminică sau orice sărbătoare legală şi în 

care băncile sunt închise pentru efectuarea oricăror operaţiuni în România; 

“Data Scadenta” – Data şi/sau datele la care Cumpărătorul se obligă să efectueze plăţile  pentru 

gazele naturale furnizate, conform prevederilor Contractului, dacă acea dată corespunde unei Zile 

Nelucrătoare, Ziua Lucrătoare imediat următoare; 

“Cantitate Contractată” - înseamnă un total de ………………………Mwh gaze naturale, 

conform cerinţelor Operatorului de Piaţă, furnizată  de către Vânzător, Cumpărătorului,  în 

conformitate cu prevederile Contractului pe durata Perioadei  de Livrare; 

„Punctul de Livrare”- înseamnă staţia sau staţiile de măsură de la intrarea în Sistemul de utilizare 

al gazelor naturale  al Consumatorului; 

"Forţa Majoră"-inseamnă orice eveniment sau împrejurare  independentă de voinţa unei Părţi care 

acţionează (sau a acţionat) ca o persoană diligenta; 

„mc” - cantitatea de gaze naturale  care ocupa volumul unui cub cu latura de 1 metru, la temperatura 

de 15 ºC şi presiunea de 1.01325 bar, în conformitate cu prevederile Acordului Tehnic. 

„PCS – (Putere calorifică superioară)” – înseamnă cantitatea de căldură degajată prin arderea 

completă în aer a unei cantităţi de un metru cub  (1 m3) de gaz natural, astfel încât presiunea absolută 

(1,01325 bar) la care are loc reacţia să rămână constantă , reactanţii şi toate produsele  de ardere 

sunt aduse la aceeaşi temperatură specifică de (25°C); toate aceste produse fiind în stare gazoasă 

cu excepţia apei formată prin ardere, care este transformată în stare lichidă la 25 ºC.  PCS va fi 
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exprimată în KWh/Smc sau kWh/Nmc sau MJ/Smc sau MJ/Nmc sau un multiplu al acestora, 

conform reglementarilor în vigoare la data livrării. 

„Cantitate Contractată Lunar”- CCL - înseamnă cantitatea contractată pentru fiecare lună a 

Perioadei de Livrare, conform Anexei 1 la prezentul Contract, care face parte integrantă din 

Contract. 

 „Prestator de Servicii" - înseamnă operatorul reţelei de transport ori distribuţie gaze naturale; 

„Operatorul sistemului de transport (OST)” – este SNTGN Transgaz S.A. Mediaş – prin  

Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale Bucureşti, care intocmente bilanţul surse-consumuri de 

gaze naturale la nivel naţional, coordonează şi urmăreşte realizarea acestuia. 

„Procent de import” – este valoarea procentuală a gazelor de import în total consum şi este avizata 

anual/trimestrial/lunar de A.N.R.E. 

„Regulamentul de programare, funcţionare şi dispecerizare a Sistemului  

Naţional de Transport Gaze Naturale - (RPFD)” – regulamentul elaborat de Operatorul 

S.N.T.(Transgaz S.A. Mediaş) şi aprobat prin Decizia Preşedintelui A.N.R.G.N. Nr.52/2001.  

''Perioada de Livrare'' - înseamnă perioada cuprinsă între …………………… şi ………………, 

conform Contractului. 

2.  OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul Contractului îl constituie vânzarea-cumpărarea de gaze naturale. Vânzătorul se obligă 

să pună la dispoziţie şi să vândă, iar Cumpărătorul se obligă să preia şi să plătească Cantitatea 

Contractată de gaze naturale, la termenele şi în condiţiile prevăzute în Contract. 

3.  DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Prezentul contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale se încheie pe o perioada de un an 

de zile, contractul putând fi modificat sau prelungit, prin act adițional, cu acordul ambelor părți. 

Nedenunțarea, în scris, de către una din părți a prezentului contract, cu minimum 30 de zile 

calendaristice, înainte de data expirării duratei de valabilitate, atrage prelungirea de drept a acestuia, 

pentru o durată egală cu aceea convenită inițial. 

4. PREŢUL. MODALITATEA DE PLATĂ.  

4.1. Cumpărătorul va plăti Vânzătorului contravaloarea gazelor naturale preluate. Preţul 

Contractual stabilit în Anexa 2 la Contract. Anexa 2 face parte integrantă din Contract. Condiţia de 

livrare a gazelor naturale este  franco-Cumpărător. Preţul Contractual nu conţine TVA sau alte taxe, 

accize şi impozite similare, pe care Cumpărătorul le va plăti de asemenea în cuantumurile prevăzute 

de legislaţia în vigoare la momentul livrării. 

4.2. Vânzătorul va factura în ultima zi a fiecărei luni de consum din Cantitatea Consumată Lunar 

conform Art.5.1., pentru luna de livrare, la Preţul Contractual şi va transmite  Cumpărătorului 

factura fiscală prin fax sau e-mail şi originalul prin poştă cu confirmare de primire. Factura emisa 

de catre Vanzator devine scadenta in termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia. 

4.3 Factura lunara va fi facuta pe baza cantitatilor de gaze naturale inscrise in Procesele Verbale 

lunare, puse la dispozitie de catre Cumparator si/sau Prestatorul de servicii, transformate in 

conformitate cu prevederile „Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze 

naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie” ” aprobate prin Ordinul nr. 56 din 
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3 iunie 2008. 

4.4. Plata gazelor naturale se efectuează prin virament bancar, obligaţia în cauză considerându-se 

îndeplinită la data înscrisă în Ordinul de Plată, vizat de Bancă.  

4.5. Cumparatorul beneficiaza de un termen de gratie de 5 zile de la data scadentei, dupa care, din 

ziua 36 urmeaza sa plateasca penalitati de intarziere in cuantum de 0,1% pe zi pentru suma cu 

scadenta depasita. Totalul penalitatilor pentru intarziere in decontare, prevazute mai sus poate 

depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate. 

 4.6. În cazul neefectuării plăţii contravalorii gazelor naturale la Datele Scadente din Contract, 

Vânzătorul este exonerat de orice obligaţie contractuală privind livrarea gazelor, putând dispune 

sistarea furnizării gazelor, din ziua imediat următoare termenului de 36 de zile de la data emiterii 

facturii. 

4.7 In cazul in care Cumparatorul primeste cu intarziere factura sau constata faptul ca aceasta 

contine inexactitati, va notifica acest fapt Vanzatorului in termen de 3 zile de la producerea 

evenimentului, iar Vanzatorul va avea obligatia de a remedia situatia in maxim 3 zile de la primirea 

notificarii din partea Cumparatorului. 

4.8. Este obligatorie depunerea unei garantii reale din partea cumparatorului in c/v a 60 de zile de 

livrare, respectiv scrisoare de garantie bancara.Aceste garantii sunt parte integranta a acestui 

contract. 

5. PREDAREA/PRELUAREA GAZELOR NATURALE; MĂSURAREA GAZELOR 

NATURALE 

5.1. Vânzătorul va pune la dispoziţie, iar Cumpărătorul va prelua Cantitatea Contractată Lunar, 

cantitate estimată de Cumpărător pentru luna următoare de consum. În acest sens, Cumpărătorul va 

transmite până la data de 8 a lunii anteriore de consum, cantitatea estimată pe care o va consuma în 

luna următoare. Cumpărătorul are dreptul de a modifica CCL cu condiţia ca această modificare să 

fie comunicată Vânzătorului în scris până în data de 10 a lunii premergătoare lunii de livrare. 

Cantitatea astfel comunicată se va numi Cantitate Nominalizată pentru Luna de Livrare (CNLL). 

Cumpărătorul poate solicita modificarea CNLL în scris, nu mai târziu de data de 20 a lunii 

premergătoare lunii de livrare, modificarea făcându-se cu acordul scris al Vânzătorului. Cantitatea 

astfel modificată se va numi Cantitate Nominalizată pentru Luna de Livrare Modificată (CNLLM). 

În condiţiile în care Cumpărătorul nu va transmite în scris CNLL şi/sau CNLLM, Vânzătorul va lua 

în considerare pentru respectiva lună de consum CCL care se va livra conform Art.5.2. 

5.2. Cantitatea de gaze naturale livrata conform prezentului Contract  va avea starea de referinţă 

288,15 K (150 C) şi 1,01325 bar şi se furnizează pe cât posibil uniform, cu debite orare de gaze 

naturale determinate prin împărţirea cantităţii lunare la numărul de ore de consum efectiv. 

5.3. Furnizarea altfel decât se specifică în Art.5.2., va fi comunicată Vânzătorului lunar, prin 

transmiterea CCL, CNLL sau CNLLM, defalcată pe zile şi ore, conform necesitaţilor  

Cumpărătorului. Netransmiterea de către Cumpărător a necesităţilor de furnizare pentru luna de 

livrare, conduce la furnizarea conform Art.5.2. 

5.4. Condiţiile de livrare a gazelor naturale, conform prezentului Contract, vor respecta prevederile 

legale în vigoare privind regimul de vânzare şi utilizare a gazelor naturale şi parametrii de calitate 

conform SR 3317 / 2003 şi subliniate în Acordul Tehnic, cu completările şi modificările ulterioare. 

5.5. (1) Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea în instalaţia de utilizare va fi in 
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conformitate cu documentia tehnica avizata de operatorul zonal de distributie. 

(2) Presiunea de avarie P2 va fi in conformitate cu documentia tehnica avizata de operatorul zonal 

de distributie. 

5.6. Măsurarea cantităţilor de gaze naturale contractate se face continuu de către prestatorul 

serviciilor de transport sau distribuţie, în punctele de predare/preluare comerciale, cu aparate de 

măsură omologate în conformitate cu reglemebtarile metrologice în vigoare, aflate în proprietatea 

acestuia, faţă de care măsurătorile efectuate de Cumpărător cu aparate proprii sau aflate în 

proprietatea altora, nu sunt opazabile. 

5.7. Măsurarea cantităţilor de gaze naturale se realizează potrivit reglementărilor legale în vigoare 

la data predării/preluării gazelor naturale. 

5.8. Măsurătorile efectuate vor fi confirmate prin Procese verbale de predare/preluare încheiate între 

Cumpărător şi prestatorul serviciilor de transport sau distribuţie. Acestea prin grija Cumpărătorului 

vor fi transmise prin fax către Vânzător, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea lunii de 

livrare. 

6. NEÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAŢII 

6.1. Vânzătorul va depune toate diligentele în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiei de 

a furniza gaze naturale în condiţiile şi parametrii prevăzuţi în Anexa 1 la prezentul Contract.  În 

ipoteza în care Cumpărătorul constată că gazele naturale furnizate conform prezentului contract nu 

îndeplinesc parametrii prevăzuţi în Anexa 1, va notifica acest fapt Vânzătorului în termen de 3 zile 

de la producerea evenimentului, iar Vânzătorul va avea obligaţia de a notifica la rândul său pe 

Prestatorul de Servicii în 24 de ore de la primirea notificării din partea Cumpărătorului şi să solicite 

remedierea situaţiei. 

6.2. Cumparatorul are obligatia fie de a efectua verificarea tehnica a instalatiei de utilizare gaze 

naturale, fie de a solicita contra cost Vanzatorului verificarea tehnica a instalatiei de utilizare. 

6.3. Vanzatorul nu poate fi responsabil de exploatarea in conditii necorespunzatoare a sistemelor 

de distributie, respective de transport.  

 

7. EVENIMENTE DETERMINANTE ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

7.1. Apariţia, în orice moment în legătură cu o Parte, a oricăreia dintre următoarele situaţii constituie 

Evenimente Determinante pentru încetarea Contractului: 

(a) Partea nu îşi îndeplineşte, în mod semnificativ, oricare dintre obligaţiile asumate în baza 

prezentului Contract şi aceasta neîndeplinire nu a fost remediată în termen de 30 Zile Lucrătoare 

după ce Partea a fost notificata cu privire la acea neîndeplinire de obligaţii, cealaltă Parte are dreptul 

să ceară rezilierea Contractului; 

(b) Partea formulează o cerere pentru declanşarea procedurii falimentului sau este declarată falita 

sau i se acordă o  

(c) suspendare a plăţilor; 

(d) Partea suspenda efectuarea plăţilor tuturor (sau oricărei categorii a) datoriilor acesteia sau 

anunţa intenţia de suspendare sau se convine un moratoriu în legătura cu oricare dintre datoriile 

sale; 

(e) este adoptată de către Adunarea Generală a Părţii respective o hotărâre cu privire la anunţarea 
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falimentului sau dizolvarea Părţii; sau 

(f) este instituit orice sechestru ce poate fi pus în executare asupra tuturor sau a unei părţi 

semnificative dintre bunurile Părţii. 

7.2. În cazul în care are loc un Eveniment Determinant în legătură cu o Parte, cealaltă Parte poate 

notifica în scris acelei Părţi încetarea Contractului (dar fără a prejudicia drepturile acesteia câştigate 

în baza Contract). În oricare din situaţiile prevăzute la Clauza 7.1, Vânzătorul este îndreptăţit să 

întrerupă  furnizarea gazelor naturale menţionate în Contract cu un preaviz de 3 zile lucrătoare de 

la data notificării Evenimentului Determinant. 

7.3. Contractul de furnizare gaze încetează prin denunţare unilaterală, în condiţiile notificării 

prealabile cu cel puţin 21 de zile calendaristice. Denuntarea unilaterala a contractului nu poate fi 

solicitata decat in conditiile indeplinirii obligatiilor contractuale. In situatia in care partea care nu 

si-a indeplinit obligatiile ce ii incumba solicita denuntarea unilaterala a contratului, termenul de 21 

de zile calendaristice incepe sa curga de la data indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale. 

7.4. Incetarea Contractului prin reziliere unilaterala se va produce sub rezerva achitarii in avans de 

catre Cumparator a contravalorii ultimei facturi aferente perioadei contractuale, prin estimarea 

consumului. 

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

8.1. Nici o Parte nu va fi răspunzătoare faţă de cealaltă Parte pentru daune indirecte ce ar decurge 

din Contract, inclusiv pierderi de profit sau de venituri. 

 

9. OBLIGAŢII ; CONFIDENŢIALITATE 

9.1. Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze pe toată durata contractului toate 

aprobările necesare fiecăreia (avize, autorizaţii, licenţe) pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în 

acest contract, conformându-se tuturor cerinţelor legale. 

9.2. Nici o Parte nu va dezvălui prevederile Contractului nici unei terţe părţi, alta decât compania 

mamă, a consultanţilor săi profesionali, sau a bancherilor săi, fără aprobarea prealabilă scrisă din 

partea celeilalte Părţi. 

             10. MODIFICAREA CIRCUMSTANŢELOR 

10.1. Prin modificare de circumstanţe se înţelege legiferarea, intrarea în vigoare, modificarea, 

introducerea sau eliminarea unor noi taxe, impozite, schimbarea modalitatilor de impunere sau 

taxare si a referintei pentru pretul gazelor din productia interna, impunerea aplicarii unei obligatii 

de cota de import dupa data de 31 decembrie 2014 sau aplicarea unei noi cerinte legale referitoare 

la achizitia, transportul, distributia sau inmagazinarea gazelor naturale inclusiv modificari ale bazei 

de calcul sau a metodei de calcul referitoare la achizite, transport, distributie.  

10.2. Dacă apare o modificare de circumstanţe, părţile convin modificarea clauzelor determinată de 

acestea, în concordanţă cu modificările în vigoare la acea dată.                                                             

11. FORŢĂ MAJORĂ 

11.1. În cazul în care o Parte ("Partea Afectată") nu îşi poate îndeplini obligaţiile asumate în baza 

prezentului Contract datorită unui eveniment de Forţă Majoră, Partea Afectată va fi exonerata de 
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răspunderea pentru neîndeplinirea acestor obligaţii  pe durata cazului de Forţă Majoră, cu condiţia 

ca (i) aceasta să notifice celeilalte Părţi apariţia Forţei Majore şi să-i furnizeze  detalii în acest sens 

într-un  timp cât mai scurt posibil după apariţia Forţei Majore, şi (îi) să depună toate eforturile 

necesare în vederea înlăturării imposibilităţii de a-şi îndeplini obligaţiile. 

12. NOTIFICĂRI 

12.1. Orice notificare, factură, corespondenta ce va fi transmisă de către o Parte celeilalte Părţi în 

baza prezentului Contract va fi făcută în scris şi trimisă prin fax si/sau posta, posta electronica la 

numerele/adresele specificate in preambulul prezentului Contract. 

12.2. Acest fax va fi considerat ca primit în momentul confirmării de către aparatul fax al 

destinatarului, cu condiţia ca aceasta confirmare să nu aibă loc după ora 15:30 a oricărei zile, caz 

în care va fi considerat a fi fost primit la ora 9:00 a Zilei Lucrătoare următoare. 

12.3. Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra oricăror modificări intervenite în legătură cu 

elementele sale de identificare (denumire, sediu social, cont bancar, număr de înmatriculare, 

telefon, fax, etc.) şi reciproc. 

12.4. Vanzatorul va pune la dispozitia Cumparatorului, la cerere orice informatii legate de 

preturi/tarife aplicabile in activitatea de furnizare gaze naturale.   

 

13. DREPTURI SI OBLIGATII 

13.1. Drepturile Vanzatorului 

Vanzatorul are urmatoarele drepturi: 

1. Sa emita si sa incaseze contravaloarea facturilor emise, in  conditiile Contractului; 

2. Sa incaseze contravaloarea eventualelor tarife si taxe aferente serviciului de distributie si 

transport, impuse de operatorii licentiate ai acestor servicii, sau alte taxe si tarife impuse de 

alte autoritati de reglementare, care au relevanta in executia contractului si care 

conditioneaza exectuia Contractului.  

3. Sa limiteze furnizarea gazelor naturale: 

a. La cererea Cumparatorului, adresata cu 48 (patruzecisiopt) de ore anterior; 

b. Pentru neindeplinirea obligatiei de plata prevazute in Contract; 

c. Pentru depasirea capacitatii rezervate; 

d. In caz de avarie la instalatiile Cumparatorului, sau in retelele de distributie sau 

transport, pentru remedierea, modificarea, inlocuirea conductelor si instalatiilor in 

scopul prevenirii si/sau inlaturarii unui pericol, precum si in situatiile inchiderilor 

programate ale operatorilor licentiate si revizii ale SRM-urilor, conform normelor 

tehnice in vigoare aplicabile acestor operatori; 

e. In caz de criza si/sau deficit de presiune sau debit in Sistemul National de Transport, 

la dispozitia scrisa sau telefonica a Dispeceratului National de Gaze Naturale; 

f. La aparitia starii de necesitate, cand se pericliteaza viata, sanatatea oamenilor sau 

bunurilor; 

g. In alte situatii prevazute de legislatia in vigoare. 

4. Sa intrerupa furnizarea gazelor, in urmatoarele cazuri: 

a. Incetarea Contractului; 
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b. Neindeplinirea obligatiei de plata prevazuta in Contract; 

c. In caz de avarie la instalatiile Cumparatorului, sau in retelele de distributie sau 

transport, pentru remedierea, modificarea, inlocuirea conductelor si instalatiilor in 

scopul prevenirii si/sau inlaturarii unui pericol si in situatiile inchiderilor programate 

ale operatorilor licentiate si revizii ale SRM-urilor, conform normelor tehnice in 

vigoare aplicabile acestor operatori; 

d. In caz de criza si/sau deficit de presiune sau debit in Sistemul National de Transport, 

la dispozitia scrisa sau Telefonica a Dispeceratului National de  

Gaze Naturale; 

e. Stare de necessitate, cand se pericliteaza viata, sanatatea oamenilor sau bunurilor; 

f. In caz de forta majora; 

g. In caz de consum fraudulos din partea Cumparatorului; 

h. In alte situatii prevazute de legislatia in vigoare. 

5. Sa rezilieze Contractul si sa solicite daune interese in caz de consum fraudulor din partea 

Consumatorului, dupa contatarea situatiei de culpa de catre operatorul sistemului sau 

operatorul aparatului de masura; 

6. In cazul situatiilor prevazute la 4.b. si 5.b., Vanzatorul va transmite un preaviz de 24 ore; 

7. Alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare. 

13.2. Obligatiile vanzatorului  

Vanzatorul are urmatoarele obligatii: 

1. Sa furnizeze lunar cantitatea de gaze naturale, in conditiile contractate; 

2. Sa reia furnizarea gazelor naturale, in maxim 24 (douazecisipatru) de ore de la incetarea 

motivului unei intreruperi; 

3. Să investigheze orice plângere a Consumatorului si sa răspundă la aceasta cu respectarea 

termenelor limita specificate in Standardul de Performanta pentru activitatea de furnizare a 

gazelor naturale, aprobat prin Ordin ANRE, disponibil la adresa 

http://www.nexted.ro/furnizare-gaze-naturale/sinteza-standardului-de-performanta  

4. alte obligatii prevazute de reglementarile in vigoare. 

13.3. Drepturile Cumparatorului 

Cumparatorul are urmatoarele drepturi: 

1. Sa aiba acces la aparatele de masurare/decontare aflate in incinta proprietatii operatorului 

de distributie sau transport, in prezenta unui reprezentant ai acestora; 

2. Sa pretinda Vanzatorului plata daunelor directe in cazul limitarilor si/sau intreruperilor in 

furnizarea gazelor naturale, cauzate din culpa acestuia si dovedite, cu exceptia cazurilor 

prevazute la punctele 4. si 5. din Drepturile Vanzatorului. In orice situatie, daunele-interese 

nu pot depasi limita a maxim 10% din valoarea Contractului. 

3. Alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare. 

13.4. Obligatiile Cumparatorului  

Cumparatorul are urmatoarele obligatii:  

1. Sa plateasca contravaloarea facturilor emise de Vanzator, la termenele si conditiile 

prevazute in Contract; 

http://www.nexted.ro/furnizare-gaze-naturale/sinteza-standardului-de-performanta
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2. Sa plateasca contravaloarea eventualelor tarife aferente serviciului de distributie si 

transport, impuse de operatorii licentiate ai acestor servicii, sau alte taxe si tarife impuse de 

alte autoritati de reglementare, care au relevanta in executia Contractului; 

3. Sa pastreze intacte contorul de masurare, sigiliile metrologice si cele ale operatorului de 

sistem, precum si toate celalalte instalatii ale operatorului de sistem aflate in incinta 

Cumparatorului; 

4. Sa efectueze modificarile sau extinderile instalatiilor de utilizare pe baza aprobarilor legale 

si numai cu operatori economici autorizati de autoritatea de reglementare; 

5. 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; 

6. Sa suporte cheltuielile aferente operatiunii de inlocuire temporara si expertize metrologice, 

in cazul in care sesizarea sa cu privire la functionarea contorului de masurare se dovedeste 

neintemeiata.  

7. Sa suporte cheltuielile aferente verificarii metrologice a echipamentului aflat in proprietatea 

sa, inclusiv reparatiilor necesare mentinerii in clasa de exactitate; 

8. Sa ia masurile necesare pentru incadrarea consumului de gaze naturale in limitele convenite 

cu Vanzatorul si stipulate in Contract; 

9. Sa foloseasca exclusiv aparatele de utilizare care respecta cerintele legislatiei in vigoare, sa 

nu realizeze interventii neautorizare asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor 

naturale; 

10. Sa solicite in scris Vanzatorului luarea de masuri pentru remedierea defectiunilor constatate 

la instalatiile operatorului de sistem situate in incinta Cumparatorului; 

11. Sa nu revanda gazele naturale contractate; 

12. Alte obligatii prevazute de reglementarile in vigoare 

14. LEGISLAŢIA APLICABILĂ; SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

14.1. Contractul va fi guvernat de legea română şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta. 

14.2 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, 

executarea ori desfiinţarea lui, care nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă, se va soluţiona prin 

arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 

României, de un tribunal arbitral constituit din trei arbitri, în conformitate cu Regulile de procedura 

arbitrală ale acestei Curţi şi a celor prevăzute în Codul de procedura civilă roman. Hotărârea 

arbitrală este definitivă şi obligatorie. 

Contractul, este singura şi unica înţelegere între Părţi, drept pentru care Părţile au semnat 

Contractul la data şi anul amintite mai sus în două exemplare cu aceeaşi forţă juridică, câte un 

exemplar pentru fiecare parte. 

15. ALTE CLAUZE 

15.1. Orice modificare sau completare a clauzelor din Contract se face  prin Act Adiţional, semnat 

de ambele  Părţi. 

15.2. Nulitatea unei clauze din Contract nu are nici un efect asupra valabilităţii celorlalte clauze sau 

Contractului în integralitate să. 



 

   
 

 

                                            
10 /13 

15.3. Nici o renunţare la executarea unei obligaţii, exercitarea vreunui drept, acţiuni sau remediu ce 

decurg din Contract nu va fi considerată a fi o renunţare la executarea acelei obligaţii/drept/remediu 

sau a unei obligaţii/drept/remediu ulterioare. Nepunerea în executare de către o parte în orice 

moment a prevederilor Contractului nu poate fi considerată ca o renunţare la aplicabilitatea acestor 

prevederi şi nici nu va afecta în vreun fel valabilitatea Contractului, integral sau parţial, sau dreptul 

celeilalte părţi de a pune în executare fiecare prevedere. Remediile prevăzute în Contract sunt 

cumulative şi nu exclud remediile legale. 

15.4. Cumparatorul mandateaza Vanzatorul sa indeplineasca toate formalitatile legale necesare 

rezilierii contractului cu vechiul furnizor si a transferului de capacitate de la fostul furnizor, tinand 

cont de cele 21 de zile in care se poate face acest transfer, prevazute de legislatia in vigoare. 

15.5. Anexa 1 “Parametrii tehnici de furnizare a gazelor naturale”, Anexa 2 “Pretul Contractual” si 

Anexa 3 “Drepturi si obligatii” fac parte integrata din prezentul Contract. 

15.6. Prezentul Contract a fost incheiat astazi, ………………….., in 2 (doua) exemplare originale 

cu acceasi valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte.  

 

 

Vânzător 

NEXT POWER S.R.L. 

Cumpărător, 
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ANEXA 1 

 

Parametrii tehnici de furnizare a gazelor naturale: 

 

Punctul de consum:  

Loc. …………., str. ………………., nr………………… 

 

Grafic lunar de livrare gaze naturale: 

Nr. Luna 
Cantitate 

Mwh 

Cantitate 

Mii MC 

1 IANUARIE   

2 FEBRUARIE   

3 MARTIE   

4 APRILIE   

5 MAI   

6 IUNIE   

7 IULIE   

8 AUGUST   

9 SEPTEMBRIE   

10 OCTOMBRIE   

11 NOIEMBRIE   

12 DECEMBRIE   

TOTAL   

 

 

   

          

Vânzător 

NEXT POWER S.R.L. 

Cumpărător, 

 

 

 

 

 

 

    

 

ANEXA 2 
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PREŢUL CONTRACTUAL 

 

 

Modul de determinare a Preţului Contractual pentru gazele naturale livrate: 

1. Preţul gazelor naturale se determină lunar în Lei/MWh în conformitate cu „Metodologia pentru 

trecerea de la facturarea cantităţilor de gaze naturale în unităţi volumetrice la facturarea în unităţi 

de energie”, aprobată prin Ordinul ANRE nr.56/2008, utilizând elementele de calcul stabilite în 

prezenta anexă, după cum urmează: 

 

Preţul Contractual (Pc) este franco-cumpărător şi se va calcula astfel: 

Pc =Pga+Tt+Td+Tf+Crt, unde: 

Pc – Preţul Contractual (lei/MWh)) 

Pga- Preţul gazelor, stabilit in urma negocierilor intre parti (lei/MWh) 

Tt - tarif de transport reglementat aferent tipului de consumator si valabil in perioada de livrare 

[lei/MWh].  

Td – tarif de distribuţie reglementat, practicat de operatorul de distribuţie concesionar în zonă pentru 

categoria de consumator in care este incadrat punctul de consum (lei/MWh) 

Tf - tarif de furnizare, stabilit in urma negocierilor intre parti (lei/MWh) 

Crt- cost rezervare de capacitate (lei/MWh) 

         

 

 

Vânzător 

NEXT POWER S.R.L. 

Cumpărător, 
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ANEXA 3 

 

 

DECLARATIE DE ACCIZA 

 

 

 

Subscrisa, S.C. ……………………………… S.R.L., cu sediul in localitatea …………………….., 

str. ………………………….., nr……, Jud. ……………………., reprezentata legal prin 

…………………………….. in calitate de …………………………… in conformitate cu 

prevederile Contractului de vanzare cumparare gaze naturale nr. …………………………….., 

formulam urmatoarea  

 

 

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

 

 

 

Prin prezenta, declaram ca gazele naturale cumparate de la S.C. NEXT POWER S.R.L. pe toata 

perioada de livrare, in baza prezentului Contract sunt consumate de societatea noastra in scop 

comercial. 

 

Prezenta Declaratie constituie documentul pe baza caruia S.C. NEXT POWER S.R.L. va calcula 

accizele pentru gazele naturale vandute catre societatea noastra pe tot parcursul perioadei de livrare.  

 

Accizele se vor calcula pentru cantitatile achizitionate lunar in baza contractului de vanzare gaze 

naturale, in functie de utilizarea declarata si valorile aferente ale accizelor prevazute in Anexa nr. 1 

la Legea nr. 343/17.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

Fiscal pentru societatea noastra. 

 

 

 

………………………… 

……………………………………………. 

 


