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CONTRACT DE FURNIZARE GAZE NATURALE NEGOCIAT 

- în continuare denumit “Contractul” – cu numărul: _______ 

încheiat la data __/__/_____ de către: 

 

Societatea Comercială NORD GAZ S.R.L., cu sediul în RĂDĂUȚI, str. 1 MAI, nr. 4-6, 

județul/sectorul SUCEAVA, cod poștal 725400, telefon +40-230-206208, fax +40-230-206208, cod de 

înregistrare fiscală RO 14105694, nr. de ordine la oficiul registrului comerțului J33/408/2001,  având codul 

IBAN nr. RO19BTRL06101202420137XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA RĂDĂUȚI, 

reprezentată legal prin TOMMASO BENETOLLO, în calitate de prestator al serviciilor de furnizare a 

gazelor naturale, titular al licenței de furnizare a gazelor naturale nr. 1814 din 04.09.2013, denumită în cele 

ce urmează VÂNZĂTORUL, 

și 

__________________________ , cu sediul în __________________, str. _____________, nr. __, cod unic 
de înregistrare CUI ____________, nr. de ordine în registrul comerțului ___/___/_______, atribut fiscal __, 
cod IBAN _________________________ deschis la _________________________, reprezentată de 
____________________, denumit în continuare CUMPĂRĂTORUL, consumator eligibil de gaze 
naturale. 
 
Societățile menționate mai sus sunt în continuare denumite împreună “Părțile” și individual “Partea”. 

Prin urmare, Părțile convin după cum urmează: 

Art. 1 

Definiții 

În prezentul Contract termenii definiți mai jos vor avea următorul înțeles: 

1.1 Ora aplicabilă  
 este ora oficială la Punctul de Predare/Primire (PPP) conform prezentului Contract. 
1.2 Zi lucrătoare 
 este o zi (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică) în care băncile sunt în general deschise pentru 

tranzacții comerciale în București. 
1.3 Preț contractual 
 înseamnă prețul prevăzut la Art. 5. 
1.4 Durată contractuală 
 înseamnă perioada ce începe la ora șase (6) a.m., ora României, în prima zi de valabilitate a 

Contractului și se sfârșește la ora șase (6) a.m., ora României, în ultima zi de valabilitate a 

Rădăuţi 

Rădăuţi, Str. 1 Mai, nr. 4-6, 725400, România  
     Reg.Com.: J33/408/2001, C.I.F: RO 14105694, Cap. Soc.: 8.052.000 RON    

Cont Raiffeisen Bank Rădăuţi – RO72RZBR0000060002544959 
         Cont Banca Transilvania Rădăuţi: RO19BTRL06101202420137XX   

Cont Trezoreria Suceava – RO51TREZ5915069XXX003968 
Tel: 0040-230-206208, Fax: 0040-230-206207  Telverde: 0800-800239 

E-mail: info.nordgaz@fimm.com;  office@nordgaz.ro;       www.nordgaz.ro        
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Contractului conform Art. 12.1 (inclusiv orice prelungire automată a duratei Contractului în 
conformitate cu Art. 12.1 [3]). 

1.5 Zi  
 înseamnă un interval de 24 de ore consecutive ce începe la ora șase (6) a.m., ora României a unei 

zile și se sfârșește la ora șase (6) a.m., ora României a zilei următoare. Ziua este redusă la 
douăzecișitrei (23) de ore la trecerea la oră de vară și este majorată la douăzecișicinci (25) de ore la 
trecerea la oră de iarnă, iar toate drepturile și obligațiile aferente potrivit Contractului sunt majorate 
sau reduse corespunzător în respectivele zile. 

1.6 Punct de Predare/Primire (PPP) 
 înseamnă ieșirea din postul/stația de reglare/măsurare a gazelor naturale, unde se măsoară parametrii 

cantitativi ai gazelor naturale și punctul în care drepturile de proprietate, precum și cheltuielile și 
riscurile asociate furnizării de gaze naturale trec de la Vânzător la Cumpărător. 

1.7 Săptămâna 
Șapte zile începând de la ora 06.00, ora locală a României, a unei zile de miercuri și terminându-se 
la ora 06.00, ora locală a României, din următoarea zi de miercuri.  

1.8 Luna 
 înseamnă intervalul de timp cuprins între ora șase (6) a.m., ora României din prima zi a unei luni 

calendaristice și până la ora șase (6) a.m., ora României din prima zi a următoarei luni calendaristice. 
1.9 Trimestru 
 înseamnă intervalul de timp de trei (3) luni consecutive ce începe cu 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie și 1 

octombrie pe întreaga Durată contractuală. 
1.10 Gaze naturale 
 înseamnă o hidrocarbură sau un amestec de hidrocarburi (constând în principal din metan) și gaze 

incombustibile care se produc în subsol în stare naturală separat sau împreună cu hidrocarburi 
lichide, corespunzând calității reglementărilor în vigoare.  

1.11 MWh 
unitatea de energie pentru care sunt exprimate prețurile și tarifele în sectorul gazelor naturale este de 
1 MWh. 

1.12 Presiunea gazelor naturale 
 înseamnă diferența dintre presiunea gazelor naturale din conductă și presiunea atmosferică. 

Presiunea gazelor naturale se măsoară în bari, unde 1 bar este egal cu 105 Pascali. 
1.13 Societatea de transport 
 înseamnă persoana juridică și competentă din România responsabilă cu transportul gazelor naturale 

pe teritoriul României (și anume, în prezent Transgaz S.A.). 
1.14 Sistemul Național de Transport (SNT) 

înseamnă ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalațiile și echipamentele aferente 
pentru vehicularea gazelor naturale, conform reglementărilor tehnice specifice, prin care se asigură 
preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import și 
livrarea către distribuitori, clienți direcți, la înmagazinare, și către beneficiarii din diverse țări. 

     Sistemul de transport este situat pe teritoriul României și se află în proprietatea publică a statului.  
1.15 Dispeceratul Național de Gaze Naturale 
 înseamnă dispeceratul operatorului național de transport al gazelor naturale. 
1.16 Cantitatea contractuală totală (CCT) 
 înseamnă cantitatea de gaze naturale de referință exprimată în MWh/Durată contractuală, care va fi 

livrată de Vânzător către Cumpărător. CCT este definită la Art. 3.1. 
1.17 Cantitatea maximă lunară (CML) 
 înseamnă cantitatea maximă de gaze naturale de referință exprimată în MWh/lună, care va fi livrată 

de Vânzător către Cumpărător. CML este definită la Art. 3.3. 
1.18 Cantitatea maximă orară (CMO) 
 înseamnă cantitatea maximă de gaze naturale de referință exprimată în MWh/oră, care va fi livrată 

de Vânzător către Cumpărător. CMO este definită la Art. 3.2. 
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1.19 Rezervarea de capacitate (CAP) 
 înseamnă capacitatea orară pe care Vânzătorul o rezervă, sau o preia de la anteriorul furnizor de gaze 

naturale al Cumpărătorului, în Sistemul Național de Transport, în orice moment pe Durata 
contractuală, și care se stabilește pe baza cantității maxime orare de gaze naturale aprobate pentru 
transport pentru fiecare Punct de Predare/Primire (PPP) al Cumpărătorului, exprimată în MWh pe 
oră în condiții de referință, conform reglementărilor în vigoare. 

1.20 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei  
 denumită în continuare ANRE, este o autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, 

sub control parlamentar, finanțată integral din venituri proprii, independentă decizional, 
organizatoric și funcțional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea și monitorizarea 
aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național necesar funcționării sectorului și 
pieței energiei electrice, termice și a gazelor naturale în condiții de eficiență, concurență, transparență 
și protecție a consumatorilor. 

1.21 Consum fraudulos 
 înseamnă consumul în vederea obținerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu.  
1.22 Operator prudent și rezonabil 

Atunci când se folosește pentru a descrie o parte contractantă, înseamnă grija necesară cu care 
trebuie îndeplinite obligațiile unei părți, reprezentând acel nivel de diligență, prudență și 
precauțiune practicat în mod normal de operatori cu experiență care activează în același sector sau 
în condiții și circumstanțe echivalente sau similare și în conformitate  
cu bunele practici uzitate și ținând cont de interesele părților. 

 

Art. 2 

Obiectul Contractului 

 Obiectul Contractului îl constituie vânzarea-cumpărarea unor cantități determinate de gaze naturale 
la starea de referință de 150C, desemnând ansamblul de activități și operațiuni pentru sau în legătură 
cu furnizarea gazelor naturale asigurate de Vânzător la Punctele de Predare/Primire (PPP) ale 
Cumpărătorului stabilite în prezentul Contract în Anexă, la litera A. 

Art. 3 

Cantitatea contractată 

3.1 Cantitatea contractuală totală (CCT) 
 Vânzătorul se obligă să livreze Cumpărătorului o cantitate contractuală totală (CCT) de _____ MWh, 

conform punctului B din Anexa la prezentul Contract. 
3.2 Cantitatea maximă orară (CMO) 
 Vânzătorul se obligă să livreze Cumpărătorului o cantitate maximă orară (CMO) de _____ MWh/oră. 
3.3 Cantitatea maximă lunară (CML) 
 Vânzătorul se obligă să livreze Cumpărătorului o cantitate maximă lunară (CML), conform 

următoarei formule: 
CML = CMO*numărul de ore din luna relevantă 

3.4 Modificarea cantităților 
[1] Vânzătorul poate livra cantități suplimentare de gaze naturale, peste cantitatea contractată totală 
(CCT), conform Art. 3.1, numai în cazul în care Cumpărătorul solicită Vânzătorului în scris și la 
timp suplimentarea necesarului de gaze naturale  și Vânzătorul își dă acceptul în scris. 
[2] Cumpărătorul poate solicita modificarea cantităților de gaze naturale, prin instrumentele puse la 
dispoziția acestuia, prevăzute în cadrul Art. 4. 
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[3] În situația în care programul de consum solicitat de către Cumpărător, conform Art. 4, nu este 
aprobat de către Vânzător, se va lua în considerare ultima prognoză de consum convenită între 
părți. 

 
Art. 4 

Planificarea furnizării  

4.1 Planificare trimestrială 
[1] Cumpărătorul va notifica Vânzătorului în scris până în data de cincisprezece (15) a lunii 
precedente începerii unui trimestru cantitățile ce vor fi consumate la fiecare Punct de Predare/Primire 
(PPP) în fiecare lună a trimestrului respectiv, dacă există modificări față de cantitățile contractate 
conform punctului B din Anexa la prezentul Contract. 
[2] Solicitările de modificări se vor transmite Vânzătorului în format Excel la adresa de email 
office@nordgaz.ro sau info.nordgaz@fimm.com . 
 

4.2 Nominalizare lunară 
[1] Până în data de cincisprezece (15) a lunii precedente lunii de consum, Cumpărătorul va putea 
solicita Vânzătorului modificarea prognozei de consum. 
[2] În situația în care Cumpărătorul nu transmite o nominalizare lunară în termenele prevăzute la Art. 
4.2.[1], Vânzătorul va înregistra pentru fiecare loc de consum, în mod automat și fără acordul 
prealabil al Cumpărătorului, nominalizarea la o valoare egală cu cantitatea de gaze naturale 
contractată, conform punctului B din Anexa la prezentul Contract,  sau planificată trimestrial 
conform Art. 4.1, după caz, în funcție de ultima estimare a consumului pentru luna respectivă 
transmisă de către Cumpărător.  
[3] Pentru punctele de consum încadrate în categoriile: B4-B6 și A2-A5, nominalizarea lunară va fi 
defalcată la nivel de zi. În situația în care Cumpărătorul nu defalcă consumurile prognozate la nivel 
de zi, Vânzătorul va stabili un consum zilnic prin împărțirea liniară a cantității lunare la numărul de 
zile din luna respectivă. 
[4] Cantitățile lunare nominalizate cumulat pe toate Punctele de Predare/Primire (PPP), astfel cum 
acestea ar putea fi modificate conform alineatului [1] al prezentului articol 4.2 nu pot depăși 
cantitatea maximă lunară (CML) stabilită la Art. 3.3. 
[5] Solicitările de modificări se vor transmite Vânzătorului în format Excel la adresa de email 
office@nordgaz.ro sau info.nordgaz@fimm.com . 
  

4.3 Nominalizare săptămânală 
[1] Nominalizarea săptămânală se realizează doar pentru punctele de consum la care se face referire 
în Articolul 4.2.[3]. 
[2] În situația în care Cumpărătorul,  pentru o săptămână,  dorește să își modifice prognoza de 
consum, are obligația de a transmite către Vânzător,  până la ora 12:00 a zilei de vineri premergătoare 
săptămânii  de consum,  nominalizarea săptămânală pentru fiecare zi de consum pe perioada 
miercuri-miercuri. 
 
[3] Solicitările de modificări se vor transmite Vânzătorului în format Excel la adresa de email 
office@nordgaz.ro sau info.nordgaz@fimm.com . 
 

4.4 Renominalizare zilnică 
[1] Renominalizarea zilnică se realizează doar pentru punctele de consum la care se face referire în 
Articolul 4.2.[3]. 
[2] În situația în care cumpărătorul, pentru o zi,  dorește să își modifice prognoza de consum, are 
obligația de a transmite către Vânzător, până la ora 10:00 a zilei precedente zilei de livrare o 
notificare în legătură cu modificarea prognozei de consum. 
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[3] Pentru zilele de weekend și sărbători legale, renominalizările pot fi făcute în ziua dinaintea acestui 
interval, până la ora 10.00, pentru toate zilele din intervalul respectiv. 
[4] Solicitările de modificări se vor transmite Vânzătorului în format Excel la adresa de email 
office@nordgaz.ro sau info.nordgaz@fimm.com . 
 

 
4.5 Notificări 
 Fiecare Parte, acționând prudent și rezonabil, va notifica cealaltă Parte cât mai curând posibil, cu 

respectarea condițiilor prevăzute la art. 22, cu privire la orice circumstanțe sau evenimente 
previzibile de care ia cunoștință și care ar putea să ducă la întreruperea sau reducerea livrării de gaze 
naturale efectuată de către Vânzător sau la întreruperea sau reducerea cantității de gaze naturale ce 
urmează să fie preluată de către Cumpărător. 

 
4.6 Limitarea restricțiilor 
 Părțile vor depune eforturi pentru a limita orice restricții ale livrării sau preluării de gaze naturale. 

 

Art. 5 

Prețul contractual 

5.1 Calculul Prețului contractual 

Calculul prețului lunar de contract se bazează pe o formulă de calcul cu o componentă volumetrică, 
anexa Contractului la litera C. Componenta volumetrică reflectă atât costul pentru produsul gaz 
natural și tarifele volumetrice reglementate aferente, cât și costul pentru rezervarea de capacitate 
orară în Sistemul Național de Transport. Prețul final este exprimat în lei/MWh și nu include TVA 
și acciza în conformitate cu Codul Fiscal în vigoare. 

Vânzătorul va factura lunar contravaloarea gazelor naturale consumate la un preț mediu volumetric. 
Prețul mediu volumetric a fost stabilit de comun acord și va fi următorul: _____ lei/MWh. 

 

După încheierea primului trimestru de furnizare, prețul volumetric se poate modifica în vederea 
corelării condițiilor contractuale cu cele de piață. Ajustarea prețului volumetric pentru trimestrul al 
doilea și viitoare va fi notificată cumpărătorului de către vânzător cu 30 de zile calendaristice anterior 
datei de aplicare. Cumpărătorul poate refuza noile condiții contractuale printr-o înștiințare scrisă 
transmisă cumpărătorului în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data primirii notificării.  

5.2 Rotunjire 

 Toate calculațiile de preț efectuate în temeiul prezentului Art. 5 au până la patru (4) zecimale. În 
scopul întocmirii facturilor menționate la Art. 8, Prețul Volumetric  se rotunjește la două (2) 
zecimale. Dacă a treia zecimală este cinci (5) sau mai mare de cinci (5), cea de-a doua zecimală se 
rotunjește la cifra superioară. 

Art. 6 

Rezervarea de capacitate (CAP) 

6.1 Rezervarea de capacitate (CAP) 
 [1] Rezervarea de capacitate orară (CAP) în Sistemul Național de Transport se realizează pe întreaga 

durată de valabilitate a prezentului Contract, pentru fiecare oră de valabilitate a prezentului Contract, 
pentru fiecare Punct de Predare/Primire (PPP) stabilit în Anexa Contractului la litera A. 

 [2] Rezervarea de capacitate orară (CAP) la nivel maxim, pentru toate Punctele de Predare/Primire 
(PPP) este de _____ MWh pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a prezentului Contract. 
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6.2 Depășirea Rezervării de capacitate (CAP) 
 [1] Cumpărătorul poate depăși Rezervarea de capacitate orară totală pentru fiecare Punct de 

Predare/Primire, în limita a 5% din aceasta. Pentru luna în care Rezervarea de capacitatea a fost 
depășită în limita a 5%, Vânzătorul va factura Cumpărătorului o sumă corespunzătoare Rezervării 
de capacitate majorate. 

 [2] Orice depășire a Rezervării de capacitate pentru fiecare Punct de Predare/Primire (PPP), peste 
limita prevăzută la alineatul [1], se face numai cu acordul prealabil în scris al Vânzătorului. 

Art. 7 
Compoziția gazelor naturale, presiunea de livrare 

7.1 Compoziția gazelor naturale 
 Vânzătorul va livra gaze naturale în conformitate cu condițiile de calitate impuse de reglementările 

legale în vigoare. 
7.2 Presiunea de livrare 
 Presiunea de livrare la fiecare Punct de Predare/Primire (PPP) este stabilită în Anexa prezentului 

Contract la litera A. 
Art. 8 

Facturarea și termene de plată 
8.1 Facturarea 
 [1] Perioada contabilă pentru livrarea de gaze naturale în baza prezentului Contract este fiecare lună 

calendaristică. 
 [2] Cantitățile de gaze naturale livrate sunt măsurate de către transportator/distribuitor în 

conformitate cu Regulamentul de măsurare a gazelor naturale tranzacționate în România, precum și 
în conformitate cu normele metrologice existente pentru instrumentele de măsură. 

 [3] Vânzătorul va emite lunar o factură pentru fiecare Punct de Predare/Primire (PPP) în baza 
proceselor verbale de citire a aparatelor de măsură întocmite lunar de către transportator/distribuitor. 
Citirea aparatelor de măsurare se va face în prima zi a fiecărei luni de livrare, pentru luna anterioară 
de livrare. 

8.2 Termene de plată 
 [1] Toate facturile vor fi plătite de către Cumpărător cel mai târziu în termen de 15 de zile 

calendaristice de la data emiterii facturii, cu termen de grație 10 zile calendaristice. 
 [2] Dacă factura este scadentă într-o zi care nu este o Zi lucrătoare, plata va fi făcută în prima Zi 

lucrătoare după ziua scadenței. 
 [3] Plata contravalorii facturii se face în contul Vânzătorului: RO19BTRL06101202420137XX, 

deschis la BANCA TRANSILVANIA RĂDĂUȚI 
 [4] Obligațiile de plată vor fi socotite ca fiind executate la data intrării sumelor respective în contul 

bancar al Vânzătorului. 
 [5] Cumpărătorul poate refuza, în scris și motivat factura, integral sau parțial, în termen de maxim 

cinci (5) zile calendaristice de la data primirii facturii. În caz contrar, se consideră că factura a fost 
acceptată în întregime. Vânzătorul are obligația de a răspunde refuzului transmis de Cumpărător în 
termen de zece (10) zile calendaristice. În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între 
Părți, refuzul facturii se dovedește a fi justificat, nu se vor calcula penalități de întârziere pentru 
diferența rezultată din recalculare. În cazul în care refuzul facturii se dovedește a fi nejustificat, se 
vor calcula penalități de întârziere conform Art. 9.1, alineat [1], în condițiile în care s-a depășit 
termenul de scadență. 

8.3 Taxe, acciza și TVA 
 [1] Toate comisioanele bancare în legătură cu efectuarea plăților vor fi suportate de către 

Cumpărător. 
 [2] TVA și acciza conforme cu Codul Fiscal în vigoare vor fi aplicate fiecărei facturi lunare. 
 [3] Orice impozite, taxe sau alte impuneri guvernamentale în legătură cu prezentul Contract, se 

suportă de către Cumpărător, Contractul fiind considerat modificat de drept în aceste situații, niciuna 
dintre Părți neavând dreptul de a înceta Contractul pentru acest motiv. 
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Art. 9 
Penalități de întârziere, daune 

9.1 Penalități de întârziere 
 [1] În cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile de plată, în termenele scadente 

prevăzute la Art. 8.2, ori aceste obligații sunt îndeplinite în mod necorespunzător, acesta se obligă 
să plătească Vânzătorului penalități de întârziere în cotă de 0,5 %  pe zi calendaristică de întârziere 
din suma neachitată la scadență, începând cu ziua următoare datei scadente, până la achitarea 
integrală a facturii. 

 [2] Cumpărătorul este de drept în întârziere în executarea obligațiilor sale (inclusiv a obligațiilor sale 
de plată) prevăzute în prezentul Contract prin simpla trecere a termenelor de executare stabilite în 
Contract, fără a mai fi necesară vreo notificare. 

 [3] Neîndeplinirea obligației de plată până la datele prevăzute la Art. 8.2, inclusiv a sumelor 
prevăzute la Art. 8.3 dă dreptul Vânzătorului să întrerupă furnizarea gazelor naturale, cu un preaviz 
de cinci (5) zile calendaristice.  

9.2 Daune interese 
 În cazul în care Vânzătorul nu își onorează din culpa sa obligația de livrare conform graficului stabilit 

în anexa prezentului Contract la litera B, Cumpărătorul este îndreptățit să solicite și să primească 
daune-interese în funcție de prejudiciul efectiv cauzat de culpa Vânzătorului, stabilite pe cale 
amiabilă sau, în caz de neînțelegere, de către instanțele judecătorești competente. Cuantumul 
daunelor interese nu poate depăși valoarea gazelor consumate/contractate în luna relevantă, 
indiferent de cauza acestora. 

 
Art. 10 

Imputația plății 
 

10.1 Părțile convin că plățile efectuate de Cumpărător Vânzătorului în legătură cu prezentul Contract se 
vor imputa în conformitate cu următoarele reguli: 

a. plățile se vor imputa cu prioritate asupra datoriilor ajunse la scadență; 
b. dacă este cazul, se vor considera stinse, în primul rând, datoriile negarantate sau cele pentru care 

Vânzătorul are cele mai puține garanții;  
c. dacă toate datoriile sunt deopotrivă scadente, precum și, în egală măsură, garantate, se vor stinge 

datoriile mai vechi;  
d. în lipsa tuturor criteriilor menționate la lit. a)-c), imputația se va face în ordinea stabilită de Vânzător; 
e. în lipsa tuturor criteriilor menționate la lit. a)-d), imputația se va face proporțional cu valoarea 

datoriilor.  

10.2  În toate cazurile, plățile se vor imputa în următoarea ordine: 
a. asupra oricăror cheltuieli în legătură cu recuperarea creanțelor Vânzătorului, 
b. asupra dobânzilor și penalităților, în ordinea cronologică a scadenței acestora,  
c. asupra capitalului. 

Art. 11 
Garanții 

 [1] În cazul în care Cumpărătorul depășește de mai mult de 2 (două) ori termenul scadent de plată a 
facturilor, acesta este obligat sa prezinte Vânzătorului un instrument financiar de garantare a plăților, 
sub formă de scrisoare de garanție bancară sau într-o altă formă convenită între Părți, în termen de 
șapte (7) zile calendaristice de la data solicitării Vânzătorului. 
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 [2] Garanția prevăzută la alineatul [1] este destinată acoperirii riscului neîndeplinirii obligațiilor 
contractuale viitoare ale Cumpărătorului. 

 [3] Valoarea garanției prevăzută la alineatul [1] trebuie să acopere contravaloarea consumului mediu 
anual de gaze naturale aferent unei perioade de 60 de zile calendaristice. 

 
Art. 12 

Durata, rezilierea și încetarea Contractului 

12.1 Durata Contractului 

 [1] Prezentul Contract se încheie pe perioada __/__/____ – __/__/____ . 
 [2] Livrarea gazelor naturale, conform prezentului Contract începe la data de __/__/____, ora 06.00 

a.m. 
 [3] În cazul în care niciuna dintre Părți nu notifică, în scris, celeilalte Părți faptul că nu dorește 

prelungirea prezentului Contract, cu minim treizeci (30) de zile calendaristice înainte de data 
expirării Duratei contractuale, prezentul Contract va fi prelungit automat, pentru o perioadă egală cu 
cea convenită inițial.  

12.2 Rezilierea Contractului 

[1] Prezentul Contract este reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere, transmiterea 
vreunei notificări, îndeplinirea vreunei formalități sau intervenția instanțelor de judecată, în cazul în 
care Cumpărătorul nu își execută obligațiile sale esențiale prevăzute la Art. 8.2, 8.3, 11 [1] și 16.1 
[3]  

 [2] În cazul nerespectării altor obligații contractuale ale Cumpărătorului, Contractul poate fi reziliat 
în cazul în care nu este remediată încălcarea obligațiilor respective în termen de 30 de zile de la 
primirea unei notificări în acest sens de la Vânzător. 

 [3] Rezilierea prezentului Contract nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți la 
data intervenirii rezilierii. 

 [4] Vânzătorul poate rezilia unilateral Contractul, fără punere în întârziere, fără intervenția 
instanțelor de judecată, pe baza unei simple notificări de reziliere unilaterală transmisă 
Cumpărătorului, și fără nici o altă formalitate în caz de Consum fraudulos. 
[5] Părțile convin că, prin simplul fapt al neexecutării obligațiilor sale contractuale, Cumpărătorul se 
află de drept în întârziere. 
[6] În cazurile de reziliere prevăzute la alineatele [1] și [4] prezentului articol, Contractul va fi 
considerat reziliat de drept, fără vreo altă formalitate sau intervenția instanțelor judecătorești, la data 
primirii de către Cumpărător a declarației de reziliere din partea Vânzătorului. 

12.3 Încetarea Contractului 

 [1] Contractul de furnizare încetează în următoarele situații: 
a. prin ajungerea la termen, în situația în care a fost încheiat pentru o perioadă determinată și intenția 

de neprelungire a Contractului este notificată cu minim treizeci (30) de zile calendaristice înainte 
de termenul stabilit pentru încetarea prin expirare a Contractului; 

b. în cazul declanșării procedurii falimentului Cumpărătorului, printr-o hotărâre judecătorească; 
c. dacă Părțile nu reușesc să ajungă la un acord în legătură cu modificarea prestațiilor, datorate 

modificărilor de circumstanțe, în termenul prevăzut la Art. 14; 
d. dacă forța majoră se desfășoară pe o perioadă mai mare de treizeci (30) de zile și Părțile nu 

agreează altfel; 
e. în conformitate cu Art. 12.2 de mai sus.  
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Art. 13 
Limitarea și întreruperea furnizării 

 

13.1 Limitarea furnizării 

 Vânzătorul are dreptul să limiteze furnizarea gazelor naturale în cazul în care Cumpărătorul 
depășește Rezervarea de capacitate orară (CAP) la Punctele de Predare/Primire (PPP) stabilite în 
anexa Contractului la litera A și nu solicită o majorare de Rezervare de capacitate conform Art. 6.2 
și 6.3. Limitarea se va face la Punctul de Predare/Primire (PPP) unde se constată depășirea și în 
limitele Rezervării de capacitate orare. 

13.2 Întreruperea furnizării 

 [1] Vânzătorul are dreptul, fără preaviz, să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele 
situații: 
a. la încetarea Contractului; 
b. în stare de necesitate, când se periclitează viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor 

materiale; 
c. în cazul remedierii, modificării, înlocuirii de conducte și instalații sau orice alte măsuri imediate 

de prevenire sau de înlăturare a avariilor constatate în instalații, precum și în rețelele de 
transport/distribuție a gazelor naturale. 

d. în cazul Consumului fraudulos de gaze naturale. 
 

 [2] Vânzătorul are dreptul, cu un preaviz de două (2) zile, să întrerupă furnizarea gazelor naturale în 
următoarele situații: 
a. în cazul întreruperilor programate în sistemul de transport/distribuție; 
b. în cazul în care Cumpărătorul nu permite accesul liber în scopul montării, verificării sau citirii 

instalațiilor de măsurare a gazelor naturale, când acestea se află pe proprietatea Cumpărătorului. 

13.3 Limitarea sau întreruperea furnizării 

 [1] Vânzătorul are dreptul, fără preaviz, să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în 
următoarele situații: 
a. în cazul dispoziției Dispeceratului Național de Gaze Naturale, în condițiile în care sunt periclitate 

siguranța și integritatea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, în conformitate cu 
reglementările în vigoare/stare de urgență. 

b. în caz de forță majoră conform Art. 17, caz fortuit sau alte evenimente asimilate acestora; 
c. în cazurile prevăzute la art. 13.2 [1]. 

 
 [2] Vânzătorul are dreptul, cu un preaviz de cinci (5) zile calendaristice să limiteze sau să întrerupă 

furnizarea gazelor naturale în următoarele situații: 
a. în cazul neachitării contravalorii facturilor și/sau a penalităților de întârziere sau altor sume 

datorate de Cumpărător în temeiul prezentului Contract. 
b. în cazul în care Vânzătorul a livrat și Cumpărătorul a consumat Cantitatea contractuală totală 

(CCT) conform Art. 3.1 și Cumpărătorul nu a solicitat suplimentarea cantităților de gaze naturale 
contractate conform Art. 3.4.1 

c. în cazul în care Cumpărătorul depășește nominalizarea lunară conform Art. 4.2. 
d. în cazul în care Cumpărătorul nu depune o garanție conform Art. 11.; 
e. în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 16.1 [3]; 
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Art. 14 
Modificarea circumstanțelor, reglementărilor 

 
 [1] În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, formula de preț stabilită la Articolul 5 nu 
mai poate fi aplicată datorită modificărilor survenite pe piața gazelor naturale sau a reglementărilor 
în vigoare, prezentul Contract poate fi denunțat unilateral de către Vânzător, dacă părțile nu au 
convenit în termen de 10 zile calendaristice de la transmiterea de către Vânzător a unei notificări 
Cumpărătorului, modificarea Prețului de furnizare.  
 [2] În situația în care în termen de zece (10) zile de la transmiterea de către Vânzător a unei 
notificări Cumpărătorului, în conformitate cu aliniatul precedent, părțile nu ajung la un acord 
asupra modificării prezentului Contract, acesta poate fi denunțat unilateral de către Vânzător prin 
simpla notificare, fără intervenția instanțelor de judecată. 
[3] Dacă, în urma apariției unor evenimente sau circumstanțe excepționale (care includ, fără a se 
limita la, evenimente de natură economică, tehnică, de reglementare sau juridică) cu efecte 
economice sau juridice asupra acestui Contract, care se află în afara controlului Părților și care nu 
puteau fi anticipate în mod rezonabil la data încheierii prezentului Contract executarea obligațiilor 
de către una dintre Părți ar deveni excesiv de oneroasă, obligarea Părții respective la executarea 
obligației sale devenind vădit injustă, Părțile vor negocia adaptarea rezonabilă și echitabilă a 
prezentului Contract astfel încât să restabilească echilibrul inițial al relației lor contractuale. 

 [4] Partea care invocă prezentul articol va trimite celeilalte Părți, în termen de cinci (5)  zile de la 
data ivirii circumstanței excepționale respective, o notificare în scris care să conțină o descriere a 
circumstanțelor și evenimentelor respective, a consecințelor acestora și a intenției de adaptare a 
Contractului. 

 [5] În cazul apariției unor astfel de modificări de circumstanță sau evenimente, Părțile se obligă să 
renegocieze prestațiile afectate, în termen de zece (10) zile de la notificarea intenției de adaptare de 
către Partea interesată. 

 [6] Dacă nu se ajunge la un acord în termen de zece (10) de zile calendaristice de la primirea 
notificării, fiecare Parte are dreptul să înceteze prezentul Contract cu un preaviz de treizeci (30) de 
zile. 

 [7] Orice modificare a prezentului Contract în conformitate cu prezentul articol va face obiectul unui 
act adițional scris și semnat de către Părți. 

 
Art. 15 

Nulitatea unor clauze contractuale individuale 
 
 Nulitatea sau inaplicabilitatea oricăreia dintre prevederile prezentului Contract nu va avea nici un 

efect asupra valabilității celorlalte prevederi ale Contractului, care își vor păstra forța obligatorie și 
efectele. Părțile contractante se obligă să înlocuiască prevederea devenită nulă sau inaplicabilă printr-
una nouă, care să fie cât se poate de apropiată de cea inițială din punct de vedere al efectului 
economic.  

 
Art. 16 

Obligații și garanții, Clauza de confidențialitate 
 

16.1 Obligații și garanții 

 [1] Părțile se obligă una față de cealaltă să obțină și să păstreze pe toata durata Contractului toate 
aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în acest Contract, conformându-
se tuturor cerințelor legale. 
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 [2] Părțile garantează una față de cealaltă că prezentul Contract reprezintă o obligație validă, legală, 
opozabilă în justiție în termenii acestui Contract. 

 [3] Pe durata derulării prezentului Contract, Cumpărătorul garantează că pentru instalația/instalațiile 
de utilizare a gazelor naturale sunt îndeplinite cerințele legislației în vigoare. În acest sens, 
Cumpărătorul își asumă responsabilitatea îndeplinirii obligațiilor precizate în legislația în vigoare. 
 

16.2 Confidențialitate 

 Părțile se obligă una față de cealaltă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și 
documentelor pe care le dețin ca urmare a executării clauzelor prezentului Contract. Nu este 
considerată informație confidențială informația publică sau cea obținută și deținută în mod legal de 
către o Parte din surse externe relației contractuale, neobținute ca urmare a încălcării unei obligații 
legale sau contractuale de confidențialitate. Nu este considerată încălcare a obligației de păstrare a 
confidențialității divulgarea unor informații confidențiale către o autoritate publică competentă să 
obțină astfel de informații sau către instanțele judecătorești, ca urmare a aplicării prevederilor legale. 

 
Art. 17 

Forță majoră 
 

17.1 Exonerare de răspundere 
 [1] În cazul în care o Parte este împiedicată de un caz de forță majoră să își îndeplinească orice 

obligație din prezentul Contract, Partea respectivă este exonerată de acele obligații pe parcursul 
perioadei de existență a cazului de forță majoră și în măsura în care obligațiile sunt afectate de forța 
majoră respectivă și este exonerată de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor respective în 
cursul acelei perioade, cu condiția ca Partea afectată de cazul de forță majoră: (i) să transmită 
celeilalte Părți o notificare scrisă cu privire la cazul de forță majoră, care să includă detalii rezonabile 
cu privire la natura și durata sa, în termen de cinci (5) zile de la data producerii evenimentului, și (ii) 
să ia toate măsurile necesare pentru a diminua consecințele cazului de forță majoră în măsura în care 
este posibil și cât de curând posibil. 
În cazul în care nu s-a efectuat notificarea prevăzută la paragraful anterior, Partea afectată este 
decăzută din dreptul de a invoca forța majoră.  

 [2] Cu toate acestea, Cumpărătorul nu va fi exonerat, total sau parțial, de obligațiile sale de plată în 
baza prezentului Contract în caz de forță majoră, în măsura în care respectivul caz de forță majoră 
nu conduce la imposibilitatea totală sau parțială a Vânzătorului de a furniza Cumpărătorului gaze 
naturale. 

 [3] De asemenea, atunci când oferă detalii despre evenimentul de forță majoră, Partea care invocă 
forța majoră notifică cealaltă Parte cu privire la perioada de timp estimată a fi necesară pentru 
remedierea consecințelor situației de forță majoră. 

17.2 Definiție 
 [1]Termenul de forță majoră înseamnă un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și 

inevitabil, care nu se află sub controlul Părții, prevăzut în mod limitativ după cum urmează: starea 
de război, revoluțiile, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, dispozițiile ANRE sau ale 
Dispeceratului Național de Gaze Naturale, încetarea sau suspendarea Licenței de furnizare sau a altor 
licențe/autorizații/avize necesare pentru executarea prezentului Contract, indisponibilitatea totală sau 
parțială a gazelor naturale cauzată de un eveniment de forță majoră care afectează un 
furnizor/producător de la care achiziționează gaz Vânzătorul, care ar împiedica executarea totală sau 
parțială a obligațiilor contractuale ale uneia dintre Părți. 

 [2] Cu excepția cazului în care se prevede altfel, Părțile nu vor fi exonerate de executarea obligațiilor 
lor din prezentul Contract în cazul apariției (i) unui caz fortuit si/sau al (ii) altor evenimente asimilate 
forței majore sau cazului fortuit. 
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17.3 Sfârșitul forței majore 
 De îndată ce evenimentul de forță majoră specificat la Art. 17.1 este remediat sau nu mai produce 

efecte, Cumpărătorul este din nou obligat să preia, iar Vânzătorul este din nou obligat să pună la 
dispoziție gaze naturale în conformitate cu prezentul Contract. 

 
Art. 18 

Utilizarea gazelor naturale 
18.1 Utilizarea gazelor naturale contractate 
 Cumpărătorul va utiliza gazele naturale contractate și livrate de către Vânzător la Punctele de 

Predare/Primire (PPP) pentru consumul propriu. Cumpărătorul nu are dreptul să revândă gazele 
naturale contractate. 

 
Art. 19 

Soluționarea litigiilor și Jurisdicția competentă 
19.1 Soluționarea litigiilor 
 Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea prezentului Contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor. 
19.2 Jurisdicția competentă 
 [1] Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, 

executarea ori desființarea sa, se va soluționa, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe 
cale amiabilă, de către  instanțele judecătorești competente de la sediul Vânzătorului. 

 [2] Acest Contract și toate obligațiile Părților care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate 
și sub toate aspectele legislației române în vigoare. 

 
Art. 20 

Alte clauze 
 În cazul schimbării formei juridice sau reorganizării legale, Părțile se obligă să notifice, în termen 

de zece (10) zile calendaristice de la intervenirea acestei situații, preluarea obligațiilor contractuale 
reciproce. 

Art. 21 
Clauze finale 

 [1] Prezentul Contract împreună cu Anexa care face parte integrantă din acesta, reprezintă voința 
Părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui. 
[2] Faptul că una dintre Părți nu se prevalează, la un moment dat, de vreuna dintre prevederile 
prezentului Contract, nu poate fi interpretat ca fiind o renunțare la dreptul de a se prevala de aceasta 
ulterior, nu echivalează cu modificarea prezentului Contract și nici nu dau naștere vreunui drept 
oarecare în favoarea celeilalte Părți sau a unui terț. 
 
[3] Părțile declară că dispun de toată experiența și cunoștințele necesare încheierii prezentului 
Contract, că toate prevederile prezentului Contract (inclusiv ale Anexelor acestuia) au fost negociate 
de către Părți, că prezentul Contract este încheiat în deplină cunoștință de cauză cu privire la efectele 
acestuia, cunoscând și înțelegând pe deplin toate aspectele legale, tehnice și comerciale legate de 
încheierea, executarea și încetarea prezentului Contract. 

 
 [4] Vânzătorul va avea dreptul de a solicita plata sumelor datorate în temeiul prezentului Contract 

într-un termen de prescripție de 3 ani de la data scadenței acestora. 
 [5] Clauzele și Anexa cuprinse în prezentul Contract se pot modifica și completa numai prin acte 

adiționale, cu acordul Părților sau ca efect al modificărilor de natură imperativă a cadrului legislativ 
în domeniul gazelor naturale, situație în care prezentul Contract se consideră modificat de drept, fără 
a fi necesară vreo notificare din partea vreuneia dintre Părți.  
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 [6] Prezentul Contract conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexa, și a fost încheiat în două (2) 
exemplare, câte unul pentru fiecare Parte și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți. 

 [7] Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali – Ordinul 42/2012 – emis de 
ANRE face parte integrantă din acest contract. 

 
Art. 22 

Notificări 
 Adresa și numărul de fax desemnate pentru notificări prevăzute în prezentul Contract sunt 

următoarele pentru fiecare dintre Părți dacă datele diferă de cele de la pagina 1: 
 Pentru Vânzător: 
  ............................ 
 Pentru Cumpărător: 
  _______________________________ 
  STR.___________________________ 
  LOCALITATEA_________________ 
  Telefon: _____________________ 
  Fax:  _____________________ 
  Email       _______________________  

Fiecare Parte este obligată să informeze cealaltă Parte cu privire la orice schimbare intervenită în 
datele lor de identificare, și mai ales în privința adresei poștale și a numerelor de contact, cu cel 
puțin 7 (șapte) zile înainte de data intervenirii respectivei modificări. 

 

 

      S.C. NORD GAZ S.R.L.     S.C.                         S.R.L. 

     DIRECTOR GENERAL          

ing. TOMMASO BENETOLLO       ____________________ 
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ANEXA LA CONTRACTUL DE FURNIZARE GAZE NATURALE 

cu numărul: _______ 

încheiat la data __/__/____ 

A. Puncte de Predare/Primire (PPP) a Gazelor Naturale 

I. Vânzătorul va livra cantitatea contractuală totală (CCT) de gaze naturale la următoarele Puncte de Predare/Primire 
(PPP) ale Cumpărătorului, cu următoarele specificații: 

1) S.C. _______________ S.R.L. – 

 Adresa: Str__________________________, nr._____ 

  Localitate: Rădăuți 

  Presiunea de furnizare [bari]: 0,02 – 0,025 

  Presiunea de avarie [bari]: _____ 

  Mod de racordare: in distribuție 

  Distribuitor: SC Nord Gaz SRL 

  Rezervarea de capacitate CAP [MWh/ora]: ______ MWh/ora 

  Categorie de consum: B__ 

II. Rezervarea de capacitate (CAP) orară totală pentru toate Punctele de Predare/Primire (PPP) stabilite la punctul I este 
de _________ MWh/oră. Aceasta capacitate reprezintă și Cantitatea maximă orară (CMO) pe care Vânzătorul o va 
livra Cumpărătorului. 

B. Graficul de Consum pentru fiecare Punct de Predare/Primire 

I. Vânzătorul va livra Cantitatea contractuală totală (CCT) de gaze naturale la Punctele de Predare/Primire (PPP) ale 
Cumpărătorului, cu următorul grafic de consum: 

Nr. PPP: _____________________ / Categorie de Consum: B______  

Luna – Anul Cantitate [MWh] 
Ianuarie 2015  
Februarie 2015  
Martie 2015  
Aprilie 2015  
Mai 2015  
Iunie 2015  
Iulie 2015  
August 2015  
Septembrie 2015  
Octombrie 2015  
Noiembrie 2014  
Decembrie 2014  

TOTAL  
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C. Formulă calcul preț mediu 

  2015 Coloana 

Rata de schimb valutar prognozata lei/USD  A 

Pret productia interna 
curenta lei/MWh  B 

inmagazinare lei/MWh  C 

Pret import 
curenta 

USD/MWh  D 

lei/MWh  E 

inmagazinare lei/MWh  F 

Ponderea importului prognozata %  G 

Cost mediu de amestec gaze naturale fara 
transport lei/MWh  

H 

Cost mediu pentru serviciul de transport lei/MWh  I 

Cost mediu a gazelor naturale cu serviciul 
transport si inmagazinare inclus 

lei/MWh  J 

Tarif distributie B___ lei/MWh  L 

Cost mediu a gazelor naturale cu serviciul 
transport, inmagazinare si distributie inclus – B___ 

lei/MWh  O 

Tarif furnizare B____ lei/MWh  S 

Cost mediu a gazelor naturale cu serviciul 
transport, inmagazinare, distributie si furnizare 

inclus – B___ 
lei/MWh  Q 

Cantitate contractata B_____ MWh  Y 

Pret unitar mediu de facturare prognozat lei/MWh  AA 
 

�� =
�(� + � + � + �)

�
 

Unde:  � = ��
�����

���
� × � + �

�

���
� × � × �] × 0,78 + ��

�����

���
� × � + �

�

���
� × �] × (1 − 0,78) 
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