
CONTRACT
de vânzare-cumpărare a gazelor naturale

.................nr_înreg/_______

Părţile contractante

Societatea  Hargaz Harghita Gaz S.A., cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Gabor Aron nr. 1/a, parter,
ap.1, jud. Harghita, CP 535600, telefon 0266-219.899, fax 0266-216.101, email: hargaz@hargaz.ro, pagină
internet: www.hargaz.ro, telverde 08088-42742, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Harghita sub nr. J19 /143/2001, cod de inregistrare fiscala RO13861940, având codul IBAN nr.
RO19 BTRL 0210 1202 2417 60XX, deschis la Banca Transilvania – Miercurea Ciuc, reprezentată legal
de Director General KELE JOZSEF, denumită Vânzător/Furnizor de gaze naturale, pe de o parte,

Şi  

.................denumire,  cu  sediul  în  .................sediu,  jud.  .................judet_sediu,  CP:

.................codpostal_sediu  telefon  .................telefon_reprezentant,  având  codul  IBAN  nr.

.................codiban, deschis la BANCA .................banca  înregistrată la oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. .................nrregcom, cod de inregistrare fiscala: .................cnp_cf,
reprezentată  de  .................functie_reprezentant   .................reprezentant,  denumită  Cumpărător/Client
final, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

Preambul
Având în vedere solicitarea venită din partea Cumpărătorului de a trece din piaţa reglementată în piaţa
concurenţială,  devenind  client  eligibil,  -  denunţând astfel,  de  la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentului
contract  -,  Contractul  cadru  pentru  furnizarea  reglementată  a  gazelor  naturale  la  clientii  noncasnici
nr.:  .................codclient , încheind prezentul contract;
Având în vedere faptul că Vânzătorul este interesat să vândă Cumpărătorului Gaze Naturale, sub forma
unui amestec de gaze din producţia interna şi din import, în dozajul stabilit lunar de autorităţile române
competente;
Având în vedere faptul că respectivul Cumpărător, în calitate de client final de gaze naturale din România
doreşte  să  cumpere  Gaze  Naturale  de  la  Vânzător,  care  va  fi  unicul  furnizor  de  gaze  naturale  al
Cumpărătorului pentru întreaga sa  activitate  comercială pe durata Perioadei de Livrare; 
Având în vedere faptul că termenii şi condiţiile prezentului Contract sunt fermi şi opozabili Părţilor;
Prin urmare,  Părţile  au convenit  încheierea prezentului  Contract  cu respectarea următorilor  termeni  si
condiţii:

Art. 1. Terminologie

Termenii utilizati in prezentul Contract sunt definiti in Anexa nr. 1.

Art. 2. Obiectul Contractului



(1)  Obiectul  prezentului  Contract  îl  constituie  vânzarea  de  către  Vânzător  şi  cumpărarea  de  către
Cumpărător a unor cantităţi determinate de gaze naturale denumite Cantităţi Lunare Contractate, la Punctul
de Livrare convenit, cu servicii de transport, înmagazinare subterană şi distribuţie a gazelor naturale. 
(2) Fiecare Cantitate Lunară Contractată reprezintă un amestec de gaze naturale din producţia internă şi din
import (inclusiv înmagazinate), constituit în baza dozajului înaintat de DOPGN - Direcţia Operator Piaţă
Gaze Naturale Transgaz şi aprobat de către A.N.R.E. potrivit reglementărilor în vigoare.
(3) Amestecul de gaze prevazut la alin (2) este determinat lunar pe baza cotelor procentuale stabilite de
catre Operatorul de Piata si aprobate in mod corespunzator de catre A.N.R.E.  
(4) Cantităţile Lunare Contractate sunt prevăzute în  Anexa nr. 2. la prezentul Contract, fiind stabilite de
către Cumpărător înainte de data intrării în vigoare a Contractului. Pentru cazul în care durata Contractului
depăşeşte un an,  Părţile convin asupra Cantităţilor  Lunare Contractate pentru noul  an cu min.  30 zile
calendaristice înainte  de începerea acestuia, fiind încheiat un act adiţional în acest sens.
(5) Cumparatorul are obligatia de a comunica pe parcursul lunii premergatoare de livrare orice variatie a
consumului fata de nivelul contractat.
(6) Cumparatorul are obligatia de a accepta masurile luate de catre Operatorul S.N.T. in cazurile prevazute
de Codul  Retelei  si  respectiv  cele  prevazute  de Legea nr.  346/2007 privind masuri  pentru asigurarea
sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale.
(7) În virtutea bunei credinţe Vânzătorul va livra o cantitate de gaze mai mare decât Cantitatea Lunară
Contractată + 15%, dacă dispune de cantităţi suplimentare şi primeşte o cerere scrisă în acest sens de la
Cumpărător înaintea lunii de livrare. 
(8) Cumpărătorul are obligaţia de a plăti conform prezentului Contract orice cantitate de gaze naturale
preluată în plus faţă de Cantitatea Lunară Contractată, daca aceasta rezulta din Procesul Verbal de predare
– preluare încheiat la sfârşitul lunii respective ori consemnată în fișele de citire in functie de categoria
consumatorului..
(9) Cantitatile de gaze naturale contractate ferm, conform anexei nr.2 la prezentul contract vor fi livrate la
punctul de predare/preluare, potrivit graficului de livrare convenit intre parti, conform aceleiasi anexe. 
(10)  Vânzătorul  oferă  următoarele  tipuri  de  servicii  de  mentenanță,  contra  cost,  la  cererea  expresă  a
Cumpărătorului:
- mentenanță și reparație instalații de gaze naturale
- mentanță și reparație echipamente de utilizare gaze naturale.

Art. 3. Durata Contractului

(1) Prezentul Contract se încheie pe o Perioadă de Livrare de 1 an, începând cu data de .............. şi va
rămâne în vigoare până la .................,  putând fi  modificat sau prelungit,  prin act adiţional,  cu acordul
ambelor părţi, existând posibilitatea renegocierii anuale a unor clauze. În cazul în care niciuna dintre Părţi
nu notifică celeilalte intenţia de încetare a contractului,  cu cel puţin 30 de zile înainte de ajungerea la
termen a acestuia, contractul se prelungeşte automat cu o durată egală cu cea iniţială. Această clauză se
consideră acceptată în mod expres, de ambele părţi, odată cu semnarea prezentului contract. 
(2) Perioada de livrare va fi considerată de la începutul zilei gaziere de livrare ............. şi până la sfârşitul
zilei gaziere de livrare ..................
(3) Contractul va rămâne în vigoare până când toate obligaţiile Părţilor, asumate în baza Contractului, vor
fi îndeplinite în totalitate. 

Art. 4. Punctul de Livrare



(1)  Punctul  de  Livrare  este  locul  unde  proprietatea  asupra  gazelor  naturale  si  riscul  plăţii  în  cazul
pierderilor partiale sau totale trec de la Vanzător la Cumpărător. 
(2) Punctul de Livrare pentru gazele naturale ce fac obiectul prezentului Contract este punctul de predare -
preluare comercială (flanşa de intrare a dispozitivelor de măsurare de la postul de reglare masurare) aflat la
iesirea  din  Sistemul  de  distribuţie  aflat  la  adresa  din  .................livrare,  jud.  .................judet_livrare,
C.P. .................codpostal_livrare, cod loc de consum: .................codloc .
(3) Măsurarea gazelor naturale consumate se realizează în punctele de predare/preluare comercială, de
către operatorii  licenţiaţi  ai  sistemului  de transport  sau al  sistemului  de distribuţie,  în conformitate cu
legislaţia în vigoare. 
(4) Vânzătorul încheie cu operatorii  licenţiaţi  contractele de transport şi  distribuţie în scopul asigurării
acestor servicii către Cumpărător. 
(5) Livrarea gazelor naturale se va face în condiţiile de calitate prevăzute de “Codul Reţelei” aprobat prin
Ordinul  Președintelui  ANRE nr.16/2013 şi  “Regulamentul  de  măsurare  a  cantităţilor  de  gaze naturale
tranzacţionate în România“ aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008. 
(6)  Parametrii  tehnici  de  livrare  la  punctele  de  predare/preluare  (presiune,  debit)  sunt  asiguraţi  de
operatorul sistemului de transport şi distribuţie in funcţie de modul de racordare al Cumpărătorului.  

Art. 5. Calitatea 

(1) Gazele naturale livrate în baza prezentului Contract vor îndeplini condiţiile de calitate prevăzute în
Codul Retelei.

Art.6. Predarea – preluarea și măsurarea gazelor naturale

(1)   Predarea –  preluarea  gazelor  naturale  ce  fac  obiectul  prezentului  Contract  se  face la  Punctul  de
Livrare, in conditiile de debit si presiune convenite prin prezentul contract.
(2) Eşalonarea predărilor zilnice şi orare de gaze naturale se va face în mod egal pentru fiecare zi şi oră a
lunii de livrare. La solicitarea motivată a Cumpărătorului, cu acordul prestatorului serviciilor de distribuţie,
vor putea fi convenite şi alte eşalonări. 
(3)  Punctul  de  predare/preluare  comercială  este  la  ieşirea  din  aparatele  şi  sistemele  de  măsură  ale
prestatorului serviciilor de distribuţie.
(4)   Măsurarea  cantităţilor  de  gaze  naturale  se  face  continuu  de  către  Operatorul  S.D.,  cu  ajutorul
contoarelor/sistemelor  şi  echipamentelor  de  măsurare,  care  îndeplinesc  condiţiile  prevăzute  în
reglementările metrologice şi standardele în vigoare. Determinarea cantităţilor de gaze naturale la Punctul
de Livrare se face zilnic la consumatorii categoria B5 si lunar prin fisa de citire la consumatorii categoria
B1-B4, conform prevederilor Codului Retelei.
(5)  Măsurările  efectuate  la  consumatorii  de  categoria  B5  vor  fi  confirmate  prin  Procese  verbale  de
predare/preluare  încheiate  între  Cumpărător  şi  prestatorul  serviciilor  de  distribuţie.  Cantităţile  de gaze
naturale livrate în cursul Lunii de Livrare vor fi menţionate într-un proces verbal lunar sau in fisa de citire
lunara care va specifica cantităţile de gaze naturale livrate de către Vânzător Cumpărătorului, exprimat în
Smc, in functie de categoria de client  
(6) Procesul - verbal lunar precum şi modificările aferente, dacă acestea există, vor fi efectuate în scris şi
semnate de către Cumpărător şi Prestatorul de servicii. 



(7) Procesul-verbal lunar va fi considerat acceptat, dacă Cumpărătorul nu formulează obiecţiuni în scris la
acesta, în termen de 48 de ore de la primire. Procesul-verbal va conţine cantităţile de gaze naturale preluate
de către Cumpărător şi  respectiv livrate de către Vânzător la Punctele de Livrare comercială conform
prevederilor prezentului Contract. 
(8) Măsurătorile efectuate de Cumpărător în instalaţiile proprii, altele decât cele prevăzute în prezentul
contract, nu vor fi luate în considerare la determinarea cantităţilor livrate la Punctul de Livrare. 

Art.7. Nominalizări

(1) Cantitatea de gaze contractată va fi furnizată de Vânzător uniform pe toată perioada de valabilitate a
contractului cu excepția cazului în care Cumpărătorul solicită o altă modalitate de alocare. Vânzătorul
pune la dispoziţia Cumpărătorului următoarele mijloace prin care modalitatea de alocare a cantității de
gaze contractate poate fi modificată: 
- Nominalizarea lunară - se va transmite până în data de 15 (cincisprezece) a lunii precedente lunii de
consum;
- Nominalizarea săptămânală - se va transmite până la ora 12:00 a zilei de vineri premergătoare săptămânii
de consum nominalizarea săptămânală pentru fiecare zi de consum pe perioada miercuri-miercuri;
- Renominalizarea zilnică - se va transmite până la ora 10:00 a zilei precedente zilei de livrare;
(2) În cazul prevăzut la alin(1) Cumpărătorul se obligă să suporte eventualele tarife de dezechilibru și de
depășire a capacității  rezervate calculate de OTS în condițiile prevăzute în Codul Reţelei aprobat prin
Ordinul ANRE nr. 16/27.03.2013, cu modificările şi completările ulterioare. 
(3) Cumpărătorul se obligă să preia cantitatea de gaze naturale contractate, pe perioada de valabilitate a
contractului, cu excepția cazului în care Vânzătorul acceptă în mod expres o reducere a acestei cantități,
prin  încheierea unui  act  adițional  la contract  sau în cazul  în care  are  loc un transfer  de capacitate în
condițiile prevăzute de Codul rețelei.

Art. 8. Preţul de Vânzare 
 
(1)  Prețul  de  Vânzare  este  preţul  ce  va  fi  plătit  pentru  gazele  naturale  vândute  conform prezentului
Contract şi se aplică Punctului de Livrare.
(2) Preţul de Vânzare se determina lunar, in lei/MWh, potrivit formulei de calcul prevazuta in Anexa nr. 3
la prezentul Contract.
(3) Pretul de Vanzare nu include acciza şi TVA. Conform prevederilor legale şi fiscale în vigoare, acestea
vor fi adăugate sumelor datorate conform prezentului Contract şi vor fi plătibile de către Cumpărător.

Art. 9. Plata impozitelor, taxelor si serviciilor aferente  

(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului Contract, Cumparatorul va transmite
Vanzatorului  o  declaratie  pe  propria  raspundere  din  care  sa  rezulte  destinaţia  gazelor  şi  daca  gazele
cumpărate vor fi utilizate sau nu in scopuri pentru care se datoreaza acciza, potrivit prevederilor legale in
vigoare. Orice modificare ulterioara in destinatia utilizarii gazelor va fi adusa la cunostinata Vanzatorului
prin transmiterea unei declaratii pe propria raspundere in termen de 10 zile inainte de inchiderea lunii de
livrare.



(2)  Cheltuielile  aferente  transportului,  înmagazinării  şi  distribuţiei  gazelor  ce  fac  obiectul  prezentului
Contract  vor  fi  asigurate  de  catre  Vanzator  si  facturate  integral  Cumparatorului  conform tarifelor  în
vigoare. 
(3) Daca Cumparatorul nu isi îndeplineşte toate obligaţiile în conformitate cu legislaţia română, incluzând
dar nelimitându-se la Codul fiscal român şi Normele sale de aplicare, după cum au fost modificate şi
datorita  acestei  neîndepliniri  rezultă  impunerea  la  nivelul  Vanzator  de către  autorităţile  fiscale  a  unor
obligaţii suplimentare de plata a oricăror taxe, precum şi a unor penalitati si/sau amenzi, Vânzătorul va
avea dreptul de a recupera aceste sume de la Cumparator. Suma recuperată de Vânzător de la  Cumparator
va fi egală cu suma corespunzătoare percepută de autorităţile fiscale Vânzătorului. Dacă suma impusă de
autorităţile fiscale Vânzătorului  este modificată ulterior, suma recuperată de Vânzător de la Cumparator
va fi actualizată şi stabilită în conformitate cu aceste modificări.

Art. 10. Facturarea si Plata. 

(1)   In  baza  Procesului-verbal  de  predare-primire  sau  fişa  de  citire   intocmit  conform art.6,  alin.(5),
Vanzatorul va emite factura lunara definitivă, care va fi transmisa Cumparatorului. In cazul constatarii
unor neconformitati, Cumparatorul poate refuza factura pana in data de 15 a lunii care urmeaza celei in
care s-a efectuat livrarea. Dupa aceasta data factura se considera acceptata tacit în întregime.
(2) Plata contravalorii gazelor naturale achiziţionate prin prezentul contract, se va face lunar, în RON, prin
Ordin de Plată sau alte modalităţi. Factura lunară este scadentă la plată în data de 30 a lunii care urmează
livrarea.
(3) Dacă Cumpărătorul nu specifică pe documentele de plată destinaţia plăţii, respectiv numărul facturii,
Vânzătorul va deconta plăţile în ordinea scadenţei facturilor emise, având prioritate eventualele majorări
sau penalităţi.
(4)  În  caz  de  neplată  la  scadenţă  a  contravalorii  gazelor  livrate,  Vânzătorul  este  în  drept  să  sisteze
furnizarea gazelor, după cel puţin 3 zile calendaristice de la data transmiterii prin fax sau alte mijloace de
comunicare a notificării.
(5) Plata contravalorii gazelor naturale achiziţionate se va efectua in lei, prin transfer bancar în contul S.C.
HARGAZ HARGHITA GAZ S.A. nr.  .................cont_furnizor, deschis la .................banca_furnizor, ori
în  alt  cont  specificat  de  către  Vânzător  Cumpărătorului  în  timp  util.  Se  consideră  obligaţia  de  plată
efectuata la data intrarii banilor in contul Vanzatorului.
(6) Facturile trebuie plătite întotdeauna integral, chiar dacă acestea sunt contestate, cu excepţia cazurilor în
care apar erori majore şi evidente. Cu toate acestea, Cumpărătorul trebuie să informeze Vânzătorul cu
privire la obiecțiunile pe care le are şi numai după confirmarea Vânzătorului, acesta va avea dreptul să
reducă suma plătibilă proporţional cu valoarea aferentă respectivei erori majore şi evidente. În orice caz,
obiecţiile privind facturile nu vor amâna data scadentă pentru plata facturilor. 

Art. 11. Raspunderea contractuala

(1) Neindeplinirea obligatiei de plata a facturilor emise, atrage:
- perceperea unei penalități, calculata asupra valorii neachitate, de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu a 31-a zi calendaristica de la emiterea facturii, pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv
ziua platii;



- intreruperea livrarii gazelor, Cumparatorul fiind notificat in acest sens cu minim 3 zile calendaristice
inainte de momentul intreruperii; livrarea gazelor va fi reluata in cel mult 24 ore de la momentul efectuarii
platii;
(2) Vânzătorul va depune toate diligenţele în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiei de a furniza
gaze naturale în condiţiile şi parametrii prevăzuţi de legislaţia în vigoare. În ipoteza în care Cumpărătorul
constată  că  gazele  naturale  furnizate  conform  prezentului  contract  nu  îndeplinesc  parametrii
corespunzători, va notifica acest fapt Vânzătorului în termen de 3 zile de la producerea evenimentului, iar
Vânzătorul  are  obligaţia de a notifica  la  rândul  său Prestatorul  de  Servicii,  în termen de 3 zile de la
primirea notificării din partea Cumpărătorului şi să solicite remedierea situaţiei.
(3)  Pentru neexecutarea  sau executarea  necorespunzatoare  a  celorlalte  obligatii  contractuale,  partea  in
culpa va plati celeilalte parti daune-interese, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
(4) În cazul neefectuării plăţii Preţului contractual pentru gazele naturale contractate/consumate la datele
scadente  conform prevederilor  din  Contract,  Vânzătorul  este  exonerat  de  orice  obligaţie  contractuală
privind furnizarea gazelor naturale, cu condiţia prealabilă a unei Notificări scrise. 
(5) În cazul în care Cumpărătorul nu achită o factură în termen de mai mult de cinci (5) Zile Lucrătoare de
la Data Scadenta, Vânzătorul va avea dreptul de a reduce sau întrerupe livrarea Gazelor Naturale conform
prezentului Contract cu efect imediat şi până la încasarea tuturor plăţilor scadente. În cazul în care o plată
întârzie mai mult de treizeci (30) de Zile Lucrătoare, Vânzătorul va avea dreptul de a înceta Contractul prin
notificare prealabilă de cinci (5) zile.  
(6)  La  expirarea  termenului  scadenţei  la  plată,  partea  obligată  la  plata  penalităților,  este  de  drept  în
întârziere, fără a mai fi necesară notificarea – în conformitate cu prevederile art. 1523 alin.1 din NCC.
(7) În cazul nerespectării  calității  serviciilor prevăzute în contract din motive imputabile Vânzătorului,
acesta se obligă să plătească compensații/despăgubiri Cumpărătorului după cum urmează:
a) în caz de facturare inexactă eventualele cantități de gaze naturale facturate în plus față de consumul real
al Cumpărătorului se compensează cu consumurile din lunile următoare și se trec cu semnul – pe factura
imediat următoare emisă de Vânzător după constatarea diferențelor;
b) în cazul în care gazele naturale furnizate în temeiul prezentului contract nu satisfac condițiile de calitate
prevăzute de legislația în vigoare,  Vânzătorul  se obligă să plătească Cumpărătorului  cu titlu de daune
interese o sumă egală cu 0,1% din din contravaloarea gazelor naturale predate la ieşirea din sistemul de
distribuţie  şi  care se  află,  potrivit  buletinelor  de analiză,  în condiţii  de calitate  sub cele  prevăzute de
legislaţia în vigoare, determinată prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale exprimată în unităţi de energie,
din perioada de neasigurare a calităţii,  cu suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor de achiziţie a
gazelor naturale, stabilită de autoritatea de reglementare în perioada respectivă. 
(8) Termenul de plată a cantităților de gaze furnizate Cumpărătorului se calculează de la data facturării,
acesta neputând fi ținut răspunzător pentru eventualele prejudicii suferite de Vânzător din cauza emiterii cu
întârziere a unei facturi, cu excepția cazului în care determinarea cantităților de gaze naturale furnizate și
emiterea facturii nu era posibilă din culpa cumpărătorului.
(9) Compensările și  daunele interese prevăzute în prezentul  articol  reprezintă despăgubire completă și
echitabilă  pentru  Cumpărător,  și  totodată  limita  maximă  până  la  care  poate  fi  angajată  răspunderea
Vânzătorului în temeiul prezentului contract.

Art. 12. Clauza de confidenţialitate

(1) Părţile se obligă să trateze strict confidenţial existenţa şi conţinutul prezentului Contract, precum şi
conţinutul oricăror termeni contractuali şi prevederi care depăşesc dar rezultă din prezentul Contract sau



care se referă la secrete de afaceri sau comerţ strict confidenţiale, şi se obligă să nu dezvăluie respectivele
informaţii niciunui terţ. 
(2) Părţile  sunt  obligate  ca  pe  perioada  valabilitatii  prezentului  contract  şi  după  expirarea  sau
rezilierea contractului, pe o perioadă de 3 ani, sa pastreze confidentialitatea datelor, a documentelor si a
informatiilor obtinute in baza acestuia. 
(3) Sunt exceptate următoarele date, documente si informatii:
• cele pentru a caror dezvaluire s-a primit acordul scris al celeilalte parti contractante;
• cele care la data dezvaluirii lor sunt de circulatie publica;
• cele solicitate de organele abilitate ale statului, in baza unei obligatii legale de informare. 
(4) În măsura în care sunt dezvăluite informaţii  terţilor,  respectiva dezvăluire trebuie să fie limitată la
scopul cerut pentru executarea corespunzătoare a Contractului si cu respectarea obligaţiilor legale privind
informaţiile confidențiale. Cu excepţia cazului în care terţii trebuie oricum să respecte obligaţiile privind
secretul profesional, aceştia, la rândul lor, trebuie să respecte obligaţiile de confidenţialitate in aceleaşi
condiţii ca și când ar fi parte in prezentul Contract. 

Art. 13. Modificarea circumstanţelor

(1) În contextul prezentului contract, prin „modificare de circumstanţe” se înţelege: legiferarea, intrarea în
vigoare,  modificarea  textului  sau  a  interpretării  privind  orice  cerinţă  legală,  norma,  metodologie  sau
recomandare a unei autoritati ori aplicarea unei noi cerinţe legale, norme, metodologii sau recomandari a
unei autoritati, care nu erau în vigoare la data semnării acestui Contract;
(2)   „Modificarea  circumstanţelor”  poate  include,  fara  a  se  limita  la:   modificarea  condiţiilor  de
aprovizionare ale vânzătorului, introducerea unor noi impozite sau taxe cu consecinţe în domeniul gazelor
naturale,  o  schimbare a  modalităţilor  de  impunere  sau taxare,  o majorare/diminuare  a  oricărora dintre
impozitele şi taxele existente ori o schimbare a metodologiei avute in vedere la data incheierii prezentului
Contract,  privind  fundamentarea sau recomandarea si/sau aplicarea  elementelor utilizate la stabilirea
Pretului  de  Vanzare;  se  considera  modificare  de  circumstanţe  in  sensul  prezentului  Contract  si  orice
modificarea a Codului Rețelei. 
(3)  Dacă  apare  o  „modificare  de  circumstanţe”,  părţile  convin  modificarea  clauzelor  determinate  de
acestea, în concordanţă cu modificările în vigoare la aceea dată.
(4) Dacă, ulterior încheierii contractului, apare o „modificare de circumstanţe”, care are sau poate avea ca
efect creşterea pentru Vânzător a costurilor, Părţile modifică Preţul Contractual, prin încheierea de acte
adiţionale, astfel încât să se permită recuperarea integrală de către Vânzător a costurilor suplimentare.
(5) Părţile convin că consecinţele acestor modificări vor fi integrate în Contract, printr-un act adiţional
scris.  

Art. 14. Încetarea contractului
 
(1)  Prezentul Contract poate fi desfiinţat prin acordul Părţilor.
(2) Cumpărătorul are dreptul să declare prezentul Contract rezolvit prin desfiinţarea de plin drept, fără a
apela la vreo instanţă arbitrală sau judecătorească şi fără vreo autorizare sau hotărâre din partea acestora
precum şi fără nicio altă formalitate prealabilă, sau, după caz, să denunţe Contractul unilateral, în ambele
cazuri comunicând aceasta în scris  Vânzătorului printr-o notificare scrisă în oricare dintre următoarele
cazuri:



a) Vânzătorul nu respectă oricare dintre obligaţiile contractuale, caz în care Notificarea va prevede un
preaviz de 30 de zile calendaristice; sau
b) Vânzătorul formulează o cerere pentru declanşarea procedurii falimentului sau este declarat falit;
sau
c) este  adoptată  de  către  Adunarea  Generală  a  Vânzătorului  o  hotărâre  cu  privire  la  anunţarea
falimentului sau dizolvarea Vânzătorului; 
(3) Vânzătorul are dreptul să declare prezentul Contract rezolvit prin desfiinţarea de plin drept, fără a apela
la vreo instanţă arbitrală sau judecătorească şi fără vreo autorizare sau hotărâre din partea acestora precum
şi fără nicio altă formalitate prealabilă, sau, după caz, să denunţe Contractul unilateral, în ambele cazuri
comunicând aceasta în scris Cumpărătorului printr-o notificare scrisă în oricare dintre următoarele cazuri:
a) Cumpărătorul nu respectă oricare dintre obligaţiile contractuale, caz în care Notificarea va prevede
un preaviz de 30 de zile calendaristice; sau
b) Cumpărătorul  formulează o cerere pentru declanşarea procedurii  falimentului  sau este declarat
falit, i se suspendă plăţile, i se blochează conturile; sau
c) Cumpărătorul  suspendă  efectuarea  plăţilor  tuturor  sau  a  oricărei  categorii  a  datoriilor  către
Vânzător sau anunţă intenţia de suspendare sau
d) este adoptată de către Adunarea Generală / organele de conducere ale Cumpărătorului o hotărâre
cu privire la anunţarea falimentului/lichidarea sau dizolvarea Cumpărătorului; sau
e) este  instituit  orice  sechestru  ce  poate  fi  pus  în  executare  asupra  tuturor  sau  a  unei  părţi
semnificative dintre bunurile Cumpărătorului; sau
f) Cumpărătorul refuză să încheie un nou contract ori să reactualizeze contractul existent, în cazul
modificării  circumstanţelor,  prevăzute  la  art.  13,  în  situaţia  schimbării  reglementărilor  sau  condiţiilor
tehnico-economice din momentul încheierii prezentului Contract; sau
g) Cumpărătorul consumă gaze naturale în mod fraudulos, conform constatării Vânzătorului;
(4)  În  oricare  din  situaţiile  prevăzute  de  Art.  14.3,  Vânzătorul  este  îndreptăţit  să  întrerupă furnizarea
gazelor  naturale  contractate,  cu  notificare  prealabila,  in  termen  de  3  zile  calendaristice  de  la  apariţia
oricăreia dintre situaţiile prevăzute de art.14.3., excepţie fiind pct.g), când furnizarea gazelor naturale se
întrerupe în momentul constatării de către Vânzător a consumului fraudulos. 
(5)  Desfiinţarea  Contractului  nu  exonerează  Cumpărătorul  de  plata  Preţului  Contractual  determinat
conform Anexei nr.  2 şi 3, reprezentând contravaloarea gazelor naturale contractate/consumate până la
data  desfiinţării  prezentului  Contract,  precum şi  a  sumelor  reprezentând  eventuale  penalități  datorate
pentru neplata la data scadentă sau și a celor reprezentând costul dezechilibrelor pe care le generează pe
piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE.
(6) În cazul în care Cumpărătorul nu achită obligaţiile menţionate în art. 14.5., Vânzătorul are dreptul să
întreprindă toate demersurile necesare pentru recuperarea sumelor restante, inclusiv întreruperea furnizării
gazelor naturale.
(7)  Contractul  poate  înceta  prin  denunţarea  unilaterală  a  acestuia,  de  oricare  dintre  părţi,  cu  condiţia
notificării prealabile a celeilalte părţi cu 30 de zile înainte ca denunţarea să producă efecte şi sub condiţia
îndeplinirii  în întregime a obligaţiilor de plată prevăzute contractual,  până la împlinirea termenului  de
preaviz. Rezilierea contractului devine efectiva la sfarsitul lunii in cursul careia se indeplineste termenul de
30 de zile calendaristice.

Art. 15. Rezilierea contractului



(1) Rezilierea totala sau partiala a clauzelor prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor
deja născute intre parti, care devin exigibile in momentul rezilierii.
(2) Partile sunt indreptatite sa procedeze la rezilierea contractului in urmatoarele situatii:
• neexecutarea de catre una dintre parti a obligatiilor contractuale;
• intreruperea furnizarii gazelor pe o perioada mai mare de 30 de zile;
• daca  in  termen  de  15  de  zile  calendaristice  de  la  data  notificarii  intentiei  de  amendare  a
Contractului partile nu ajung la o intelegere comuna in legatura cu modificarea si/sau cu completarea
acestuia.
(3) Rezilierea contractului de vanzare-cumparare din initiativa Cumparatorului opereaza in conditiile
notificarii prealabile a Vanzatorului, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de aceasta data. In acest
caz, rezilierea contractului devine efectiva la sfarsitul lunii in cursul careia se indeplineste termenul de 30
de zile calendaristice.
(4) Rezilierea  contractului  de  vanzare-cumparare  din initiativa  Vânzătorului  opereaza in  conditiile
notificarii prealabile a Cumpărătorului, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de aceasta data. In
acest caz, rezilierea contractului devine efectiva la sfarsitul lunii in cursul careia se indeplineste termenul
de 30 de zile calendaristice.

Art. 16. Limitarea răspunderii

(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.

Art. 17. Drepturile şi Obligaţiile Părţilor

(1) Vânzătorul de gaze naturale are următoarele drepturi:
a) Să  emită  facturi  şi  să  încaseze  contravaloarea  Preţului  Contractual  pentru  gazele  naturale
contractate/ consumate/ şi a serviciilor de transport, distribuţie și înmagazinare a gazelor naturale prestate,
precum şi  alte  taxe  şi  tarife  impuse  de  alte  autorităţi  de  reglementare,  care  au  relevanţă  în  execuţia
Contractului şi care condiţionează execuţia Contractului;
b) Să întrerupă furnizarea gazelor naturale Cumpărătorului, sau să limiteze în situaţiile în care este
posibil din punct de vedere tehnic, în următoarele cazuri:
I. neachitarea  la  data  scadentă  a  facturii  reprezentând  contravaloarea  gazelor  naturale
consumate/contractate,  a  serviciului  de  transport,  distribuţie  și  înmagazinare  gaze naturale  prestate,  la
termenele stabilite prin Contract, şi a altor servicii efectuate de Vânzător rezultate din obligaţiile acestuia şi
neincluse în preţul final, inclusiv a penalităţilor, cu un preaviz scris de 3 zile calendaristice;
II.  în cazurile prevăzute la art.14 alin(4);
III. în cazul intervenţiilor asupra sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu excepţia instalaţiilor de
utilizare a gazelor naturale, de către persoane neautorizate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu
gaze natural;
IV.  în situaţia nepreluării (parţial sau integral) de către client, sau noul său furnizor de gaze naturale, a
capacităţii  rezervate  în  SNT,  în  cazul  în  care  Hargaz  nu  va  mai  fi  furnizor  de  gaze  naturale  pentru
Cumpărător;
V. la cererea Cumpărătorului, adresată cu 48 de ore lucrătoare anterior;



VI. în caz de avarie la instalaţiile Cumpărătorului, sau în reţelele de transport şi distribuţie, pentru
remedierea, modificarea înlocuirea conductelor şi instalaţiilor în scopul prevenirii şi/sau înlăturării unui
pericol;
VII. la apariţia stării de necesitate, când se periclitează viaţa, sănătatea oamenilor sau bunurilor;
VIII. în caz de forţă majoră;
IX. în caz de consum fraudulos al Cumpărătorului;
X. la solicitarea operatorului de transport/distribuţie, în următoarele cazuri:
• modificarea instalaţiei de utilizare fără respectarea prevederilor legale în vigoare;
• la intervenţia la instalaţiile de reglare-măsurare;
• în cazul în care Cumpărătorul, pentru aparatele de utilizare prevăzute în reglementările ISCIR, nu
deţine autorizarea pentru funcţionarea tehnică ISCIR sau nu efectuează verificarea periodică a aparatului
de utilizare prin intermediul unităţilor autorizate ISCIR;
• nepermiterea  accesului  persoanelor  împuternicite  ale  operatorului  de  sistem  în  scopul  de  a
schimba,  de a citi,  de a verifica şi  de a remedia  defecţiunile intervenite la instalaţiile operatorului  de
sistem,  pe  baza  unei  înştiinţări  scrise  transmise  Cumpărătorului,  când  acestea  se  află  pe  proprietatea
Cumpărătorului;
• neexecutarea  verificărilor  sau  a  reviziilor  tehnice  periodice  ale  instalaţiilor  de  utilizare,  în
conformitate cu reglementările legale în vigoare;
• în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare;
c) să  solicite  de  la  Cumpărător,  constituirea  unei  garanţii  financiare  pentru  un  consum  maxim
echivalent  pentru un an,  în cazul  constatării,  unor acţiuni  menite  să denatureze în orice fel  indicaţiile
echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
d) să încaseze de la Cumpărător tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale, în vederea reluării
furnizării  gazelor naturale întreruptă ca urmare a neîndeplinirii  obligaţiilor  de plată scadente,  conform
prevederilor contractuale
e) să  solicite  Cumpărătorului  asumarea responsabilităţii  financiare  pentru plata  dezechilibrelor pe
care acesta le generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE; în
acest sens Vânzătorul are dreptul de a factura către Cumpărător eventualele tarife de dezechilibru și cele
pentru depășirea capacităților rezervate calculate de OTS în condițiile prevăzute de Codul rețelei; facturile
emise de Vânzător pentru aceste tarife se vor achita de către Cumpărător în condițiile prevăzute de art.10.
(2) În cazul situaţiilor de limitare şi întrerupere, prevăzute la art.17 alin (1). lit. b, Vânzătorul va transmite
un preaviz de 3 (trei) zile.

(3) Vânzătorul are următoarele obligaţii:
a) Să furnizeze gaze naturale Cumpărătorului, în condiţiile stipulate în prezentul Contract;
b) Să   furnizeze   Cumpărătorului, la   solicitarea   acestuia, informaţii privind istoricul de consum
pentru o perioada de maximum 1 an anterior solicitării;
c) Să răspundă la orice sesizare a Cumpărătorului privind serviciul de furnizare;
d) Să  întrerupă  şi/sau  să  limiteze,  la  alegerea  Vânzătorului,  furnizarea  gazelor  naturale  la
Cumpărător, în următoarele cazuri:
i) încetarea valabilităţii contractului;
ii) în caz de forţa majoră, sub condiţia respectării prevederilor art.181 „Forţa majoră”;
iii) potenţial consum fraudulos de gaze naturale constatat de Vânzător;



iv) în cazul în care Cumpărătorul, pentru aparatele de utilizare prevăzute în reglementările ISCIR, nu
deţine  autorizarea  pentru  funcţionare  tehnică  ISCIR sau  nu  efectuează  verificarea  tehnică  periodică  a
aparatelor de utilizare prin intermediul unităţilor autorizate ISCIR;
v) în cazul în care Cumpărătorul nu face dovada efectuării verificării sau a reviziei tehnice periodice
pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale, prin intermediul unei societăţi autorizate de către ANRE; 

e) să reia furnizarea gazelor naturale întreruptă ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de plată la
termenele prevăzute în contract, în termen de maxim 24 de ore de la momentul la care Cumpărătorul face
dovada  plăţii  integrale  a  facturilor  scadente,  inclusiv  a  majorărilor  de  întârziere  datorate  conform
prevederilor contractuale şi a tarifului aferent reluării alimentării cu gaze naturale, cu condiţia permiterii de
către Cumpărător a accesului reprezentantului operatorului de sistem în vederea reluării alimentării cu gaze
naturale în condiţii de siguranţă.

(4) Cumpărătorul are următoarele drepturi:
a) Să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile prezentului contractul de vânzare a
gazelor naturale;
b) Să  ajusteze  Cantităţile  Contracte  Lunar  (CCL)  şi  precizate  în  Anexa  nr.2,  prin  modalitatea
prevăzută la art.7.
c) Să solicite Vânzătorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este
legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor Cumpărătorului sau ale operatorului sistemului
de transport/distribuţie a gazelor naturale;
d) Să modifice instalaţia de utilizare, cu condiţia respectării prevederilor legale;
e) Să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezenţa
personalului  împuternicit  al  Vânzătorului/operatorului  sistemului  de  transport/distribuţie  al  gazelor
naturale;
f) orice alte drepturi prevăzute de lege.

(5) Cumpărătorul are următoarele obligaţii:
a) să achite integral şi la termen contravaloarea facturilor emise de Vânzător;
b) să nu revândă gazele naturale contractate;
c) să efectueze modificările sau extinderile instalaţiilor de utilizare numai pe baza aprobărilor legale
şi numai cu agenţi economici autorizaţi de ANRE;
d) să suporte cheltuielile aferente operaţiei de înlocuire temporară şi expertizei metrologice, în cazul
în care sesizarea sa cu privire la funcţionarea contorului de măsurare se dovedeşte neîntemeiată;
e) să suporte cheltuielile aferente verificării  metrologice a echipamentului aflat în proprietatea sa,
inclusiv a reparaţiilor necesare menţinerii în clasa de exactitate;
f) să ia masurile necesare pentru încadrarea consumului de gaze naturale în limitele convenite cu
Vânzătorul şi stipulate în contractul de vânzare a gazelor naturale;
g) să asigure acces liber împuternicitului Vânzătorului la instalaţia de utilizare;
h) să  efectueze  reviziile  şi  reparaţiile  planificate  ale  instalaţiilor  de  utilizare,  în  conformitate  cu
reglementările în vigoare;
i) să  asigure  efectuarea  verificării  instalaţiei  de  utilizare,  după  o  perioadă  mai  mare  de  6  luni
consecutive de neutilizare a gazelor naturale;
j) să folosească exclusiv aparatele de utilizare, care sunt autorizate de ISCIR pentru funcţionare, în
conformitate  cu  reglementările  în  vigoare  şi  să  nu  influenţeze  parametrii  de  ardere  ai  aparatelor  de
utilizare;



k) să pună la dispoziţia Vânzătorului fişele de evidentă a lucrărilor periodice de verificare/revizie
tehnică periodică, în termen de valabilitate, precum şi actele justificative din care să rezulte asigurarea
exploatării  şi  întreţinerii  corecte  a  instalaţiilor  de  utilizare  a  gazelor  naturale  (după  caz,  la  cererea
operatorului licenţiat);
l) să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerinţele legale în vigoare, să nu realizeze
intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
m) să solicite in scris  Vânzătorului  luarea de măsuri  pentru remedierea defecţiunilor constatate la
instalaţiile operatului de sistem situate in incinta Cumpărătorului;
n) să notifice Vânzătorului orice schimbare cu privire la datele de identificare ale Cumpărătorului,
prevăzute  în  contractul  de  vânzare  gaze  naturale;  necomunicarea  acestora  atrage  responsabilitatea
exclusivă a Cumpărătorului pentru eventualele prejudicii de orice natură generate de aceasta situaţie;
o) să  accepte  măsurile  luate  de  Operatorul  sistemului  de  transport,  de  Operatorul  sistemului  de
distribuţie, de ANRE sau alte organe sau instituţii ale statului; 
p) să permită accesul persoanelor împuternicite de Vânzător, în scopul citirii aparatelor de măsurare,
când acestea se află pe proprietatea Cumpărătorului. 
q) să anunţe Vânzătorul în cazul în care urmează a avea loc o fuziune, divizare, vânzare de active, sau
modificare patrimonială care afectează execuţia Contractului.
r) să  anunţe  modificarea  coordonatelor  de  corespondenţă;  necomunicarea  acestora  atrage
responsabilitatea  exclusivă a  Cumpărătorului  pentru eventualele  prejudicii  de  orice  natură  generate  de
aceasta situaţie;
s) să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice şi cele ale operatorului de sistem şi
să sesizeze imediat Vânzătorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea contorului
de măsurare, a instalaţiilor operatorului de sistem de distribuţie amplasate în incinta Cumparatorului sau a
instalaţiei de utilizare;
t) cantitatile de gaze naturale din inmagazinare sunt ferme și vor fi preluate cu prioritate de catre
Cumparator;
u) are obligatia de a prelua stocul minim constituit de furnizorul de gaze naturale pe baza Ordinului
ANRE nr.14/2015 din depozitele de inmagazinare;
v) în situatia schimbarii furnizorului, Cumparatorul se obliga sa preia si sa achite integral, pana la
data schimbarii furnizorului:
- cantitatea de gaze naturale din inmagazinare contractate pentru Cumparator sau inmagazinata de catre
Vanzator pentru Cumparator 
- cantitatile de gaze naturale din inmagazinare ramase neextrase/nelivrate in perioada ciclului de extractie,
ca urmare a consituirii stocului de gaze naturale de catre Vanzator pentru Cumparator;
w) să  achite  furnizorului  tariful  aferent  reluării  alimentării  cu  gaze  naturale,  în  vederea  reluării
furnizării  gazelor naturale întreruptă ca urmare a neîndeplinirii  obligaţiilor  de plată scadente,  conform
prevederilor contractuale;
x) să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa
de gaze naturale, în conformitate cu Codul rețelei și celelalte reglementări aprobate de ANRE.

Art. 18. Modalitatea de reîncadrare a Cumpărătorului în raport cu categoriile de clienti şi  plata
sumelor rezultate ca urmare a reîncadrării

(1) În baza Ordinului ANRE nr.42/2012, a Deciziei ANRE nr. 183/2005 și a Ordinului ANRE 22/2012 așa
cum aceste  acte  au  fost  modificate  si  completate,  la  încheierea  unui  an  calendaristic,  Vânzătorul  va



comunica  Cumpărătorului  reîncadrarea  punctelor  de  consum  de  către  operatorul  de  distribuție  şi  va
regulariza sumele încasate de la Cumpărător pentru serviciul de distribuţie. 
(2) In situaţia în care operatorul de distribuție va modifica încadrarea pentru un anumit loc de consum al
Cumpărătorului, Vânzătorul va aplica Cumpărătorului această modificare, astfel:
a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depăşirea, în cazul în care în cadrul
intervalului  1  ianuarie  -  31  decembrie  consumul  înregistrat  depăşeşte  pragul  superior  de  consum  al
categoriei în care locul de consum al Cumpărătorului este încadrat; 
b)  începând cu data de 1 ianuarie,  în cazul  în care la sfârşitul  intervalului  1 ianuarie -  31 decembrie
consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care locul de consum al
Cumpărătorului  este încadrat.  În cazul  modificării  încadrării,  Vânzătorul  va recalcula valoarea gazelor
naturale consumate, astfel:
i. pentru situaţia prevăzută  la art.  18 alin  (2) lit.  a)  având în vedere cantitatea  de gaze naturale
distribuită până în momentul modificării încadrării şi tariful reglementat aferent categoriei în care locul de
consum al Cumpărătorului a fost reîncadrat;
ii. pentru situaţia  prevăzută  la  art.  18 alin  (2)  lit.  b)  având în vedere cantitatea de gaze naturale
distribuită în intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie şi tariful reglementat aferent categoriei în care locul de
consum al Cumpărătorului a fost reîncadrat.
(3) Regularizarea va fi evidenţiată distinct pe o factură separată de regularizare, plata/recuperarea sumelor
rezultate din regularizare efectuându-se în condiţiile prevăzute la Articolul 10 din Contract, cu angajarea
corespunzătoare a răspunderii contractuale, în condiţiile stipulate în Contract.
(4)  In cazul  în  care  reîncadrarea unui  loc  de consum intervine ulterior  încetării/rezilierii  contractului,
Părţile se obligă să-şi regularizeze obligaţiile financiare ce decurg din aceasta. 

Art. 181. Forţa majoră

(1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod
necorespunzător,  total  sau parţial,  a  oricărei  obligaţii  care îi  revine în baza prezentului  Contract,  dacă
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa
cum este definită de lege.
(2) Circumstanţele de forţă majoră  sunt  cele care pot  apărea pe perioada de valabilitate a prezentului
contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părţi
şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor.
(3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 48 de ore de la
încetarea evenimentului, şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
(4) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
(5) Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi
notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 19. Notificari

(1)  Partile  sunt  obligate  ca  pe  parcursul  derularii  prezentului  contract  sa  isi  notifice  reciproc  orice
modificare a circumstantelor şi/sau datelor avute in vedere la data semnarii acestuia.
(2)  Termenul  de  notificare  este  de  15  zile  calendaristice  de  la  data  producerii  modificarii
circumstantelor/datelor, inclusiv a datelor de identificare a părţilor.



(3)  Orice  notificare,  document  sau factură  ce  va fi  transmisă de către o Parte celeilalte Părţi  în  baza
prezentului Contract va fi facută în scris şi trimisă prin fax la următoarele numere:

S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ S.A.
Fax: 0266 216.101

.................DENUMIRE
FAX: .................FAX_REPREZENTANT 

(4) Orice fax va fi considerat ca primit în momentul confirmării de către aparatul fax al destinatarului, cu
condiţia ca această confirmare să nu aibă loc după ora 16:00 a oricarei Zile Lucrătoare, caz în care va fi
considerat a fi fost primit la ora 9:00 a Zilei Lucrătoare următoare.
(5)  Orice  notificare,  document  sau factură  ce  va fi  transmisă de către o Parte celeilalte Părţi  în  baza
prezentului Contract, prin fax, va fi trimisă şi prin poştă la următoarele adrese:

S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ S.A.
Str. Gabor Aron nr. 1/a, parter, ap.1
Odorheiu Secuiesc, CP 535600 
Jud. Harghita

Responsabil nominalizări şi probleme tehnice: Director tehnic Kovacs Domokos
Tel: 0040-0741 077 034
Email: kovacs.domokos@hargaz.ro 

Responsabil financiar: Director economic  Szasz Katalin
Tel: 0040-0740 912 559
Email: szasz.katalin@hargaz.ro 

Responsabil contract: Agent de vânzări Nagy Hunor
Tel: 0040- 0740 219 582
Email: nagy.hunor@hargaz.ro

.................DENUMIRE

.................sediu
CP:.................codpostal_sediu
Jud. .................judet_sediu
Persoană de contact:  .................functie_reprezentant .................reprezentant
Tel:  .................telefon_reprezentant

ADRESA DE CORESPONDENTA:  



(6) Cumpărătorul va notifica în cel mai scurt timp 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.
(7) Cumpărătorul poate obține informații actualizate privind toate prețurile/tarifele aplicabile, inclusiv cele
pentru servicii de mentenanță de pe pagina de internet a Vânzătorului www.hargaz.ro sau prin transmiterea
unei solicitări scrise în acest sens pe nr. fax 0266-216.101 sau pe adresa de email: clienti@hargaz.ro.
(8) Cumpărătorul are dreptul de a transmite eventualele sale petiții,  sesizări sau plângeri în una dintre
următoarele modalități:

a. Număr telefon informaţii clienţi – 0266/219.899 - tarif normal în reţeaua Romtelecom, apelabil
în zilele lucrătoare între orele 8,00 şi 16,00; 

b.  Număr  telefon  Dispecerat  şi  Urgenţe  Gaze  -  0266/219.065  -  tarif  normal  în  reţeaua
Romtelecom; 

c. Număr de telefon apelabil gratuit: 08008 – HARGAZ respectiv 08008 – 42742;
d. Adresă de e-mail clienti@hargaz.ro; 
e. prin poştă sau prin curier la sediul Vânzătorului din Odorheiu Secuiesc, Str. Gabor Aron nr. 1/a,
parter, ap. 1, jud. Harghita, C.P: 535600.

(9)  Petițiile,  sesizările  și  plângerile  transmise  de  Cumpărător  se  vor  înregistra  și  soluționa  conform
procedurii interne de înregistrare, investigare și soluționare a petițiilor, publicată pe pagina de internet a
Vânzătorului și a procedurii – cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de
soluţionare a plângerilor clienţilor finali.

Art. 20 Cesiunea de creanţă

(1) Vanzatorul va putea instraina catre orice tert drepturile sale de creanta reprezentand contravaloarea
gazelor  naturale  vandute  sau  a  altor  servicii  in  temeiul  facturilor  emise  către  Cumpărător  conform
prezentului contract, notificand cesiunea catre Cumparator, in conformitate cu prevederile Codului Civil.
(2) Notificarea cesiunii de creanţă va fi facuta de catre vanzator cu minim 5 zile calendaristice inaintea
datei cedarii sau a transferului.
(3)  Cesiunea  creanţelor  de  către  Vânzător  către  banca  sa  nu  necesită  acordul  Cumpărătorului.  Într-o
asemenea situaţie, cesiunea va fi comunicată Cumpărătorului printr-o adresa scrisă a Vânzătorului sau a
Băncii Vânzătorului.

Art. 21. Cesiunea contractului

(1) Părţile consimt  anticipat,  ca Vânzătorul  să îşi  poată substitui  un terţ  în raporturile născute din
prezentul contract, cesiunea producând efecte faţă de Cumpărător din momentul în care substituirea îi este
notificată de către Vânzător.

Art. 22.  Legislatia aplicabila; solutionarea litigiilor

(1) Prezentul contract, precum si obligatiile partilor care rezulta din derularea acestuia se supun legislatiei
romane in vigoare.
(2)  Partile  convin  ca  toate  neintelegerile  rezultate  din  interpretarea,  executarea  sau  incetarea  acestui
contract sa fie rezolvate pe cale amiabila.



(3) Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea
ori  desfiintarea  lui,  care  nu  poate  fi  solutionat  pe  cale  amiabila,  se  va  solutiona  de  către  instanţele
judecăroreşti competente.  
(4) În cazul în care soluționarea unei plângeri a Cumpărătorului în legătură cu încheierea, executarea sau
încetarea  prezentului  contract  nu  a  avut  loc  în  termen  de  90  de  zile  de  la  inițierea  procedurilor  de
soluționare extrajudiciară a litigiului, oricare dintre părțile contractante poate sesiza instanța de judecată
competentă.
 
Art. 23. Clauze finale

(1) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în
justiţie.
(2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze pe toată durata contractului toate aprobările
necesare  fiecăreia  pentru  exercitarea  obligaţiilor  cuprinse  în  acest  contract,  conformându-se  tuturor
cerinţelor legale.
(3) In cazul schimbarii formei juridice/reorganizarii judiciare partile se obliga sa comunice, in termen de
maximum 10 zile calendaristice de la aceasta data, modul de preluare a obligatiilor contractuale reciproce.
(4) Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului civil, precum si cu celelalte
reglementari legale in vigoare.
(5) Prezentul contract se poate modifica si/sau completa pe baza incheierii de acte aditionale, cu acordul
ambelor parti.
(6)  Nulitatea  unei  clauze  din  contract  nu  are  nici  un  efect  asupra  valabilităţii  celorlalte  clauze  sau
contractului în integralitate sa.
(7) 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. 
(8)  Întârzierea  în  executare,  executarea  parţială  sau  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.
(9)  În  temeiul  art.  1203  Noul  Cod  Civil,  Părțile  recunosc  in  mod  expres  ca  prevederile  clauzelor
prezentului contract au fost agreate reciproc și produc efecte între Părți.
Prezentul contract conţine un număr de .... pagini (plus .... pagini anexe) şi va produce efecte de la data
de ............ şi încetează la data constatării îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale.
Anexele nr. (1-4) fac parte integrantă din prezentul contract.
Locul executării contractului este sediul Vânzătorului.

Contractul este singura şi unica înţelegere între Părţi, drept pentru care Părţile au semnat Contractul la data
şi anul menţionate mai sus în două exemplare cu aceeaşi forţă juridică, câte un exemplar pentru fiecare
parte.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ....... in doua exemplare originale, cu aceeasi valoare juridica, cate
unul pentru fiecare parte, părţile garantând prin prezenta, că reprezentanţii, ale căror semnături apar mai
jos, au fost şi sunt la data încheierii acestui contract legal investiţi să încheie prezentul contract.



Vanzator Cumparator
S.C. HARGAZ HARGHITA S.A. .................denumire
Director General 
Kele Jozsef  .................functie_reprezentant

.................reprezentant
Director Economic
Szasz Katalin

Director Tehnic
Kovacs Domokos

                                            

Anexa nr. 1

DEFINIREA UNOR TERMENI

În scopurile prezentului Contract, şi cu excepţia cazului în care se specifică altfel, următorii termeni au
sensurile atribuite acestora în prezentul Articol, şi anume:



„an” - an calendaristic 
„an  gazier”  -  perioada  de  timp,  începând  cu  ora  06,00  din  ziua  de  1  octombrie  a  anului  curent  şi
terminându-se la ora 06,00 din ziua de 1 octombrie a anului următor
„aprobări” – avize, licenţe, consimţăminte şi autorizaţii acordate deja sau care vor fi acordate de autoritatea
competentă;
„autoritate competentă” – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);
„cerinţă  legală”  –  orice  act  cu  caracter  normativ  emis  de  Parlamentul  României,  de  Guvern  sau  de
autoritatea competentă;
„bilant de inchidere lunar” - consumuri  de gaze la nivel national intocmit  de către DOPGN Transgaz.
Transgaz la sfârsitul unei luni de livrare;
„Consum fraudulos” - consumul bazat pe înşelăciune, in vederea obţinerii unui folos material injust, de
natura sa cauzeze un prejudiciu;
„Codul Retelei  pentru Sistemul  naţional de transport al  gazelor naturale”  – Anexa la Ordinul  ANRE
nr.16/2013  publicat  in  M.O.  nr  171  bis/29.03.2013  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  care
reglementeaza conditiile si regulile de utilizare a Sistemului National de Transport al gazelor naturale din
Romania.
„gaze  naturale”  -  substante  minerale  combustibile  constituite  din  amestecuri  de  hidrocarburi  naturale
acumulate  in  scoarta  terestra  si  care,  in  conditii  de  suprafata,  se  prezinta  in  stare  gazoasa,  intrunind
proprietatile fizice si chimice prevazute in STAS 3317;
„Instalaţie de utilizare“ – ansamblu de conducte, aparate şi accesorii, inclusiv focarul şi coşul de evacuare
a gazelor de ardere, situate după staţia/postul de reglare a presiunii şi măsurare a debitului (SRM), după
caz, cu excepţia aparatului de măsurare a debitului care face parte din sistemul de distribuţie;
„KWh” este unitatea de măsură pentru energie; potrivit „Regulamentului de măsurare a gazelor naturale
tranzacţionate în România” aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, volumele de gaze măsurate în Smc se
convertesc  in  unităţi  de  energie  prin  înmulţire  cu  puterea  calorifica  superioară  a  gazelor  conţinute,
determinată la temperatura de (15) grade Celsius.
“Luna” (denumită în continuare şi “Luna de livrare”) însemnă intervalul de timp care începe cu ora 06:00
ora locală din prima zi calendaristică în orice lună calendaristică în perioada de livrare până la ora 06:00
ora locală din prima zi calendaristică a următoarei luni calendaristice. 
„metru cub de gaze naturale” (mc) - volumul de gaze naturale care ocupa un cub cu latura de un metru, la
presiunea de 101.325 Pa (1 bar) si la temperatura de 288,15K (15oC);
“Smc”  sau  “Standard  Metru  Cub”  înseamnă  cantitatea  de  Gaze  Naturale  care,  la  temperatura  de
cincisprezece (15) grade Celsius şi la o presiune absolută de unu virgula zero unu trei doi cinci (1,01325)
bari şi atunci când nu exista vapori cu conţinut de apă, ocupă un volum de un (1) metru cub.
“Nmc” sau “Normal Metru Cub” însemnă volumul de Gaze Naturale care, la temperatura de zero (0) grade
Celsius şi la o presiune absolută de unu virgula zero unu trei doi cinci (1,01325) bari şi atunci când nu
există vapori cu conţinut de apă, ocupă un volum de un (1) metru cub.
„sectorul gazelor naturale” – ansamblul agenţilor economici, activităţilor şi instalaţiilor aferente privind
producţia, transportul, tranzitul, înmagazinarea/stocarea, dispecerizarea, distribuţia, furnizarea şi utilizarea
gazelor naturale;
„DOPGN - Direcţia Operator Piaţă Gaze Naturale Transgaz- Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale” –
persoana juridica care intocmeste bilantul surse – consumuri  de gaze la nivel national,  coordoneaza si
urmareste realizarea acestuia;
„OTS” - operator de transport şi de sistem



„Prestatorul de Servicii” înseamnă operatorul SNT sau operatorul Sistemului de Distribuţie sau ambii.
„Punct de consum“ - în contextul Contractului reprezintă locul de consum al Cumpărătorului.
„Punct de Livrare“ - în contextul Contractului locul convenit in care Vânzătorul predă şi Cumpărătorul
preia cantităţile de gaze; punctul în care gazele trec din proprietate Vânzătorului în cea a Cumpărătorului;
„Presiune  minima  tehnologica“-  presiunea  minima  necesara,  in  regim de  limitare  la  client,  destinata
menţinerii in funcţiune, in condiţii de siguranţă, numai a acelor echipamente si instalaţii impuse tehnologic
pentru a evita pierderi de producţie nerecuperabile.
 „Presiune de avarie“  -  presiunea minima  necesara  pentru menţinerea in  funcţiune a  agregatelor  care
condiţionează securitatea instalaţiilor si a personalului.
„Pret de Vanzare” - pretul unei cantitati unitare de gaze naturale, definit si calculat conform procedurii
agreate de parti;
„Putere  calorifică  superioară”(PCS)  –  înseamnă  cantitatea  de  căldură  care  se  eliberează  prin  arderea
completă în aer a unei cantităţi specificate de gaz (1 m3), încât presiunea (1,01325 bar) la care reacţia are
loc rămâne constantă şi toţi produşii de ardere sunt aduşi la aceeaşi temperatură (15°C) specificată ca şi
reactanţi,  toţi  aceşti  produşi  fiind în stare gazoasă cu excepţia  apei  formată  prin combustie,  care este
condensată la starea lichidă la temperatura menţionată mai sus (15°C). PCS va fi exprimată în KWh/Smc
sau kWh/Nmc sau MJ/Smc sau MJ/Nmc sau un multiplu al acestora.
„Reţea de transport şi/sau de distribuţie” – ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi
echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform reglementărilor
tehnice specifice;
„Rezervare  de  capacitate”  -  menţinerea  unei  părţi  din  capacitatea  disponibilă  de
transport/distribuţie/înmagazinare  la  dispoziţia  utilizatorilor  în  vederea
transportului/distribuţiei/înmagazinării unei cantităţi de gaze naturale determinate;
„SRM” va face referire la staţia de măsură, la care presiunea gazelor este redusă.
„Săptămâna Gazieră” înseamnă perioada de 7 (şapte) Zile Gaziere consecutive începând de la ora 06.00,
ora oficiala a României, a unei zile de miercuri şi terminându-se la ora 06.00, ora locala a României, din
următoarea zi de miercuri.
„Siguranţă” - asigurarea continuităţii în furnizarea gazelor naturale la parametrii optimi de funcţionare şi
securitatea tehnică a obiectivelor;  
„Sistem National  de Transport (S.N.T.)” - sistemul de transport al  gazelor naturale in regim de inalta
presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente si instalatii aferente, care asigura
primirea gazelor naturale de la producatori si/sau de la furnizorii  autohtoni si/sau straini si  transportul
acestora  in  vederea  livrarii  in  sistemele  de  distributie  si/sau  la  clientii  directi  si/sau  in  vederea
inmagazinarii/stocarii acestora;
„sistem” - orice reţea de transport, distribuţie, terminal GNL şi/sau instalaţie de înmagazinare exploatată de
un operator  economic  din sectorul  gazelor  naturale,  inclusiv instalaţiile  aferente  acestora  prin care  se
asigură  servicii  de  sistem,  inclusiv  stocarea în  conducte,  precum şi  instalaţiile  operatorilor  economici
afiliaţi,  necesare  pentru  asigurarea  accesului  la  sistemul  de  transport,  de  distribuţie,  la  depozitul  de
înmagazinare sau terminalul GNL;
„zi  gaziera  dispecerizată”  –  intervalul  de  timp  de  24  ore  cu  incepere  de  la  ora  6.00,  ora  oficiala  a
Romaniei;
“Zi lucrătoare” va însemna orice zi calendaristică alta decât sâmbăta, duminica sau orice sărbătoare legală
în România. În mod corespunzător, “Zi nelucrătoare” va face referire la orice zi calendaristică care nu este
o zi lucrătoare în România.



“Ziua gazieră de livrare” va însemna intervalul de douăzeci şi patru de ore (24) consecutive care începe la
orele 06:00 în orice zi calendaristică în timpul perioadei de livrare şi care se termină la orele 06:00 a doua
zi calendaristică succesivă cu referire la ora oficială din România, iar în zilele de trecere de la orarul de
vară la cel de iarnă şi invers, Ziua gazieră de livrare va avea 23 de ore sau respectiv 25 de ore. Referirile la
o zi sau dată calendaristică vor fi referiri la data la care începe Ziua gazieră de livrare.

Vanzator Cumparator
S.C. HARGAZ HARGHITA S.A. .................denumire
Director General 
Kele Jozsef  .................functie_reprezentant

.................reprezentant
Director Economic
Szasz Katalin

Director Tehnic
Kovacs Domokos

Anexa nr. 2

CANTITATILE LUNARE CONTRACTATE  SI GRAFICUL DE LIVRARI
PENTRU PERIOADA  ..................................

 

Luna de 
livrare

Istoric de consum mediu Cantitate 
contractata

Consum 
mediu zilnic

Consum 
mediu orar

MC MWH Mwh Mwh/zi Mwh/h

.................sep_mc .................sep_mwh

.................oct_mc .................oct_mwh

.................noi_mc .................noi_mwh



.................dec_mc .................dec_mwh

.................ian_mc .................ian_mwh

.................feb_mc .................feb_mwh

.................mar_mc .................mar_mwh

.................apr_mc .................apr_mwh

.................mai_mc .................mai_mwh

.................iun_mc .................iun_mwh

.................iul_mc .................iul_mwh

.................aug_mc .................aug_mwh

Total: .................mc .................mwh

In cazul in care aveti intentia de modifica prognoza de consum din tabel, va rugam sa completati coloana
Cantitatea contractata. Daca nu este completat vom lua in considerare istoricul.
Nota:  
1) Dacă între cantitatea de gaze naturale contractată şi cea efectiv furnizată/preluată apar diferenţe peste
limita + 15%, Vânzătorul are dreptul să solicite şi să primească o sumă de bani cu titlu de penalităţi în
cuantum de  3%  din  contravaloarea  cantităţii  de  gaze  naturale  nepreluate/  preluate  suplimentar,  după
următoarea formulă: 

P = DP * PC * 0,03
DP = CCL – CPL
Unde:
P = Penalitate pentru subconsum/supraconsum
DP = Diferenţă de Preluare (care este întotdeauna pozitivă)
PC =  Preţ contractual
CCL = Cantitatea de gaze naturale Contractată Lunar, conform Anexei nr. 2
CPL = Cantitatea de gaze naturale Preluată Lunar

2) Vânzătorul va face uz de dreptul său de a solicita penalităţile prevăzute în Anexa 2 punctul 1) numai în
situaţia în care la rândul său va fi penalizat. Totodată în cazul dezechilibrelor cauzate pe piața gazelor
naturale din culpa Cumpărătorului, acesta are obligația de a achita eventualele sume facturate de OTS cu
titlu  de  tarife  de  dezechilibru  și/sau  tarife  pentru  depășirea  capacităților  rezervate,  calculate  conform
prevederilor  Codului  rețelei  aprobat  prin  Ordinul  ANRE  nr.16/2013,  cu  modificările  și  completările
ulterioare.

3) Parametrii tehnici de furnizare a gazelor naturale:

Punctul de Livrare: 

Presiunea minima la ieşirea din postul de reglare-măsurare este de:0,02 bar 
Presiunea minimă de avarie este de: - bar
Debit minim de avarie -  mc/h



Capacitatea rezervata    .................capin_hrg     MWh/zi (conform estimării pe baza istoricului de consum
declarat)

4)  La  incetarea  prezentului  Contract,  capacitatea  rezervată  va  fi  transferată  către  un  alt  furnizor  în
condițiile prevăzute de Codul rețelei. In cazul în care nu va avea loc transferul de capacitate din motive
imputabile Cumpărătorului acesta va plati Vanzatorului despagubiri egale cu costul capacitatii rezervate
pana la preluarea acesteia, daca este cazul, ori pana la incheierea perioadei pentru care a fost rezervata.  
5) În cazul depăşirii capacităţii  rezervate anual în SNT, Cumpărătorul se obligă să plătească tariful de
depășire a capacității rezervate dacă este cazul, conform prevederilor cuprinse în contractul încheiat de
către Vânzător cu Prestatorul de Servicii de transport și a celor din Codul rețelei aprobat prin Ordinul
ANRE nr.16/2013, cu modificările și completările ulterioare.
6) Dacă există o criză de gaze în Sistemul Naţional de Transport, care impune riscuri privind securitatea
funcţionării sistemului şi a livrărilor de gaze naturale către populaţie, cantitatea de gaze naturale livrată de
Vânzător, în conformitate cu prezentul contract, poate fi redus, urmând a se comunica Cumpărătorului cu
respectarea prevederilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale.

Vanzator Cumparator
S.C. HARGAZ HARGHITA S.A. .................denumire
Director General 
Kele Jozsef .................functie_reprezentant

.................reprezentant
Director Economic
Szasz Katalin

Director Tehnic
Kovacs Domokos

Anexa nr. 3
PREŢUL GAZELOR NATURALE

Preţul gazelor naturale livrate va fi stabilit lunar şi va fi calculat pe baza următoarei formule: 

Vf = Pc*V+Valcap

Unde:
Vf = Valoare factura lunara
Pc  = Pret contractual [Lei/MWh]
V  = Volum gaze naturale [MWh]megavatt/lunar
Valcap = Valoarea lunara a rezervarii de capacitate. 

Pretul  contractual  se  calculeaza ca  fiind suma  dintre  pretul  amestecului  de  gaze naturale  (Pg),  tariful
volumetric de transport gaze naturale (TT), tariful de distributie gaze naturale (TD) si tariful inmagazinarii
conform formulei (TI):

Pc  =  Pg + TT + TD + TI

Pentru perioada ..............  Pg =  .......... Ron/MWh



Valoarea rezervarii de capacitate(Valcap) se determina utilizand relatia:

Valcap = capacitate orara rezervata [MWh/h] * nr.ore luna* tarif rezervare capacitate determinat pe baza
tarifelor reglementate aprobate de catre ANRE [Lei/MWh/h]

• Pretul  contractat  (Pc)  include  tarifele  reglementate  volumetrice  de  transport,  înmagazinare  si
distributie gaze naturale
• Pretul nu include TVA si acciza

Vanzator Cumparator
S.C. HARGAZ HARGHITA S.A. .................denumire
Director General 
Kele Jozsef .................functie_reprezentant

.................reprezentant
Director Economic
Szasz Katalin

Director Tehnic
Kovacs Domokos

Anexa nr.4
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Prin  prezenta,  .................denumire,  cu  sediul  în  .................sediu  ,  jud.  .................judet_sediu,
C.P.  .................codpostal_sediu,  telefon  .................telefon_reprezentant,  având  codul  IBAN
nr. .................codiban, deschis la BANCA .................banca înregistrată la oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. .................nrregcom cod de inregistrare fiscala: .................cnp_cf ,
reprezentată de .................functie_reprezentant .................reprezentant, denumită Cumpărător, confirmăm
exactitatea următoarelor date:

1. Parametrii tehnici de furnizare a gazelor naturale:
Punctul de Livrare:  .................livrare
Presiune minima la iesirea din 
statia de reglare-masurare: 0,02 bar
Presiune minima de avarie: CONFORM NORMATIVELOR TECHNICE (0,01 bar)
Debit minim de avarie:      -     mc
Capacitatea maxima rezervata:  .................capin_hrg MWh/zi,  conform estimării  pe baza istoricului de
consum declarant

Luna de 
livrare

Istoric de consum mediu Cantitate 
contractata

Consum 
mediu zilnic

Consum 
mediu orar

MC MWH Mwh Mwh/zi Mwh/h



.................sep_mc .................sep_mwh

.................oct_mc .................oct_mwh

.................noi_mc .................noi_mwh

.................dec_mc .................dec_mwh

.................ian_mc .................ian_mwh

.................feb_mc .................feb_mwh

.................mar_mc .................mar_mwh

.................apr_mc .................apr_mwh

.................mai_mc .................mai_mwh

.................iun_mc .................iun_mwh

.................iul_mc .................iul_mwh

.................aug_mc .................aug_mwh

Total: .................mc .................mwh

2. Cantitate Contractată de gaze naturale in perioada .....................:                .................mwh Mwh
In cazul in care aveti intentia de modifica prognoza de consum din tabel, va rugam sa completati coloana
Cantitatea contractata. Daca nu este completat vom lua in considerare istoricul.
3. Racordarea instalatiei de utilizare a clientului, pentru locul de consum mentionat în prezenta este în
PRM existent.
4. Delimitarea instalaţiei de utilizare a clientului fată de sistemul de distribuţie a gazelor naturale se face la
ieşirea din PRM.
5. Aparatele de măsură sunt amplasate pe proprietatea clientului şi apartin OSD local.
6. Societatea/Instituţia nu se afla în nici una dintre următoarele situaţii:
a) este declarata, conform legii, în stare de insolventa;
b) plăţile/conturile sunt blocate conform unui titlu executoriu;
c) are  calitatea  de  parata  in  litigii  comerciale  a  caror  solutii  ar  putea  sa  afecteze  grav  situatia
economica a societatii/instituţiei; 
d) are facturi restante şi scadente faţă de furnizorul de gaze naturale actual;
Declar, de asemenea, pe proprie raspundere si in numele societatii/instituţiei al carui reprezentant legal
sunt, ca voi aduce la cunostinta Vânzătorului, de indata, aparitia oricaror situatii prevazute la pct.a-d.

Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte si înţeleg că Vânzătorul are
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, alte informatii suplimentare, in
situatia neindeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul contract si prin prezenta declaratie.

Cumparator: .................denumire
REPREZENTANT:.................FUNCTIE_REPREZENTANT .................REPREZENTANT


