MODEL CONTRACT
de vânzare-cumpărare a gazelor naturale
nr…………… SC SST GRUP TRANSILVANIA– …………………….
Părţile contractante
SC SST GRUP TRANSILVANIA SRL, cu sediul în localitatea Tîrgu Mureș, str Predeal nr. 64, judeţul Mureș,
telefon 0365455330, fax 0365455331, e-mail office@sstgruptransilvania.ro, înregistrat la Registrul Comerțului, sub
nr. J26/337/2016, CIF 35751809, cont nr. RO68BTRLRONCRT0340307801, deschis la BANCA TRANSILVANIA,
reprezentată legal prin Administrator Antonie Sebastian Mihai, denumită Vânzător, pe de o parte,
Şi
………….., cu sediul în ……….. Str. ……………. NR. …………., telefon ............................., înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului din sub nr. J…./……….., cod de îinregistrare fiscala ……………….., având contul IBAN,
nr. ………………………., deschis la Banca……………………., reprezentată legal prin Mindru Marcel, denumită
Cumpărător, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:
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, în condiţii de livrare franco –
consumator, la care se adaugă prestarea de către Vânzător în favoarea Cumpărătorului a serviciilor conexe vânzării
de gaze naturale, precum şi reglementarea raporturilor dintre Vânzător şi Cumpărător privind condiţiile de vânzarecumpărare a gazelor naturale, facturarea şi achitarea facturilor.
(2) Fiecare Cantitate Lunară Contractată reprezintă un amestec de gaze naturale din producţia internă curentă şi/sau
înmagazinată;
(3) Cantitătile Lunare Contractate vor fi stabilite de către Părţi prin Acte Adiţionale ce vor fi încheiate cu minim 30
de zile calendaristice înainte de începerea livrărilor.
(4) Modificarea Cantităţilor Lunare Contractate pentru fiecare luna de livrare se face conform prevederilor Anexei
nr. 2 din Contract. Cantitatea nominalizată de Cumpărător ca necesar actualizat pentru deschiderea unei luni de
livrare, devine Cantitate Lunara Contractată. Orice necesar actualizat care depăseste cantitatea stabilită în graficul de
livrări (Anexa nr.2) cu mai mult de 15% va fi acceptată de către Vânzător în limita posibilităților sale de livrare.
(5) Procentele de penalizare şi flexibilitatea în preluările cantităților de gaze naturale vor fi stabilite prin Act Adiţional
încheiat între Vânzător și Cumpărător.
(6) Cumpărătorul are obligația de a comunica pe parcursul lunii de livrare orice variație a consumului față de nivelul
contractat.
(7) Cumpărătorul are obligația de a accepta măsurile luate de către Operatorul S.N.T. în cazurile prevăzute de Codul
Rețelei și respectiv cele prevăzute de Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în
aprovizionarea cu gaze naturale.
(8) Cumpărătorul are obligaţia de a plăti conform prezentului Contract orice cantitate de gaze naturale preluată în
plus faţă de Cantitatea Lunară Contractată, dacă aceasta rezultă din Procesul Verbal de predare – preluare încheiat la
sfârşitul lunii respective.
(9) Părţile vor încheia Acte Adiţionale la Contract, prin care vor stabili cel putin următoarele:
- date de identificare a locului de consum aferent consumatorului final
- perioada de livrare; grafic de livrări
- determinarea Prețului de Vânzare: formula preț, componente, corecție preț conform Anexei 3 la prezentul Contract
etc.
- eventuale condiţii derogatorii de la Prețul de vânzare
- limite de flexibilitate; mod de garantare al livrării-cumpărării
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Art. 3. Durata Contractului
(1) Prezentul Contract va intra în vigoare la data de ........... şi va lua sfârşit la data de ............. (ora 24:00).
(2) Contractul se consideră prelungit tacit pentru perioade successive egale cu perioada convenită inițial, dacă niciuna
dintre părți nu transmite celeilalte o notificare scrisă de încetare a Contractului, cu 45 (patruzeci și cinci) de zile
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Art. 4. Punctele de Livrare
(1) Punctele de Livrare sunt locul unde proprietatea asupra gazelor naturale și riscul plăţii în cazul pierderilor parțiale
sau totale trec de la Vânzător la Cumpărător.
(2) Punctele de Livrare pentru gazele naturale ce fac obiectul prezentului Contract sunt punctele de predare - preluare
comercială (panourile de masură) aferente locurilor de consum ale Cumpărătorului prevăzute în Actul Adițional Nr.
1 la prezentul contract.
Art. 5. Calitatea
Gazele naturale livrate în baza prezentului Contract vor îndeplini condiţiile de calitate prevăzute în Regulamentul de
măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România și în Condițiile Tehnice (la Codul Rețelei pentru
S.N.T).
Art. 6. Predarea – preluarea și măsurarea gazelor naturale
(1) Predarea – preluarea gazelor naturale ce fac obiectul prezentului Contract se face la Punctele de Livrare, în
condițiile de debit și presiune asigurate de Operatorul S.D.;
(2) Funcție de solicitarea Cumpărătorului, Cantitățile Lunare Contractate și mediile zilnice programate se transmit
Vânzătorului în vederea retransmiterii către Operatorul S.N.T. de către Vânzător, cu min. 15 zile calendaristice
lucrătoare înainte de începerea fiecărei luni de livrare;
(3) Măsurarea cantităţilor de gaze naturale se face continuu de catre 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 Punctele de Livrare se face
conform Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România și a prevederilor
legale în vigoare;
(4) La sfârşitul fiecărei luni de livrare, prin grija Vânzătorului, pe baza cantității comunicată lunar de către Operatorul
S.D. ca fiind consumată de către Cumpărător, se va încheia între Părți un Proces - Verbal de predare – preluare, care
să prevadă:

Cantitatea de Gaze Naturale predată - preluată;

Modalitatea de calcul a prețului;

Cumpărătorul;

Vânzătorul.
Aceste procese - verbale vor fi transmise prin fax și vor fi semnate de către Părţi;
(5) Cumpărătorul este obligat ca în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la transmiterea procesului verbal prin fax și/
sau e-mail de către Vânzător, să certifice prin semnătura sa acordul său privind preluarea cantităților comunicate sau
să notifice obiecțiunile sale şi motivarea acestora. Netransmiterea procesului verbal semnat de către Cumpărător, în
termenul de 1 (una) zi lucrătoare de la data transmiterii de către Vânzător, echivalează cu acceptarea acestuia în
întregime.
(6) Pe baza procesului verbal acceptat expres (prin semnătură), sau acceptat tacit de către Cumpărător, Vânzătorul va
emite factura lunară în conformitate cu prevederile Art. 9 al prezentului Contract.
(7) În măsura în care între Cumpărător sau Consumatorul Final şi Operatorul SNT /Operatorul SD apar divergente cu
privire la măsurători, se vor aplica prevederile Codului Retelei. Până la rezolvarea definitivă şi irevocabilă a unei
astfel de dispute, Cumpărătorul se obligă să accepte şi să achite, conform prevederilor prezentului Contract, factura
emisă de catre Vânzător în baza bilanțului de închidere întocmit de catre D.O.P.G.N. Transgaz.
Art. 7. Preţul de Vânzare
(1) Este preţul ce va fi plătit pentru gazele naturale vândute conform prezentului Contract şi se aplică la Punctele de
Livrare;
(2) Preţul de Vânzare se determină lunar, in lei/MWh, potrivit formulei de calcul prevazută in Anexa nr. 3 la
prezentul Contract, conform Actului Adițional Nr. 1;
(3) Prețul de Vânzare nu include TVA.
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Art. 8. Plata impozitelor, taxelor și serviciilor aferente
(1) În anexa nr. 4 a prezentului Contract, Cumpărătorul va transmite Vânzătorului o declarație pe propria răspundere
din care să rezulte dacă gazele cumpărate în baza acestuia vor fi utilizate sau nu în scopuri pentru care se datorează
acciza, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2) Cheltuielile aferente transportului și distribuției gazelor ce fac obiectul prezentului Contract vor fi suportate
integral de către Cumpărător și sînt incluse în Prețul de Vânzare stabilit conform Anexei 3 la Contract.
(3) Vânzătorul consimte să fie responsabil și să plătească eventualele impozite sau taxe impuse de orice autoritate
guvernamentală și asociate gazelor naturale ce fac obiectul prezentului Contract, înainte de predarea lor catre
Cumpărător la Punctul de Livrare;
(4) Cumpărătorul consimte să fie responsabil și să plătească eventualele impozite sau taxe impuse de orice autoritate
guvernamentală și asociate gazelor naturale ce fac obiectul prezentului Contract, după preluarea lor de la Vânzător la
Punctul de Livrare.
Art. 9. Facturarea și Plată.
(1) Vânzătorul va emite factura fiscala pentru fiecare lună de livrare, având ca dată ultima zi a lunii de livrare, pe
baza Cantității de Gaze Naturale predată - preluată prevazută în Procesul Verbal încheiat potrivit Art. 6 alin. (4) și a
Prețului de Vânzare stabilit potrivit Anexei nr. 3. Data emiterii facturii fiscale va fi ultima zi a lunii de livrare, aceasta
fiind transmisă Cumpărătorului prin fax/email, iar exemplarul original prin posta/curier rapid, cu confirmare de
primire, în termen de 15 zile de la sfârsitul lunii de livrare.
(2) Procesul Verbal va arăta modul de determinare a prețului, fiind detaliate elementele aplicabile conform
Contractului;
(3) În cazul constatării unor neconformități, Cumpărătorul poate refuza factura în termen de 2 zile lucrătoare de la
primirea acesteia. După această dată factura se consideră acceptată;
(4) Obligațiile de plată stabilite conform facturii lunare se vor achita de către Cumpărător până în data de 25 a lunii
în care se primește factura.
(5) Plata gazelor se va efectua în lei, prin transfer bancar în contul SC SST GRUP TRANSILVANIA S.R.L. nr.
RO68BTRLRONCRT0340307801, deschis la BANCA TRANSILVANIA. Se consideră obligaţia de plată efectuată
la data încasării banilor în contul Vânzătorului. Vânzătorul va pune la dispoziția Cumpărătorului documente care vor
atesta dată încasării plății în contul său.
(6) Plățile efectuate de către Cumpărător vor fi decontate în următoarea ordine: debit principal (factura lunară), şi
penalități de întârziere.
Art. 10. Răspunderea contractuală
(1) Neîndeplinirea la termen atât a obligațiilor de plată a facturii lunare cât și pe cele privind garantarea plății,
prevăzute de art. 9, atrage:
a) posibilitatea perceperii unor penalități de întârziere, calculate per zile de întârziere asupra valorii neachitate a
facturii lunare, egale cu 0,3% pe zi de întârziere, începând cu ziua imediat urmatoare datei scadente, până la achitarea
integrală a debitului, inclusiv ziua plății.
b) întreruperea livrării gazelor, Cumpărătorul fiind notificat în acest sens cu minim 48 de ore înainte de momentul
întreruperii; livrarea gazelor va fi reluată în cel mult 24 ore de la momentul efectuării plății, fără să existe vreun drept
de despăgubire al Cumpărătorului pentru eventualele pierderi pe care le-ar suferi din această cauză.
(2) Penalitățile prevăzute la pct. (1) alin. a) se vor percepe în baza unei facturi și/sau notificări întocmite de către
Vânzător; valoarea de plată se va achita de către Cumpărător in 10 zile lucrătoare de la primirea facturii/notificării.
(3) Neexecutarea, executarea defectuoasă sau executarea cu întârziere a obligațiilor asumate în prezentul contract,
mai puțin cele care se încadreaza la pct.(1) litera a), obliga partea în culpa la plată de daune-interese proporționale cu
prejudiciul creat, fără ca acest lucru să afecteze în vreun fel penalitățile de întârziere care constituie sancțiune
contractuală de sine stătătoare.
(4) Vânzătorul (Furnizorul) este exonerat de răspundere față de Cumpărător (Consumator) pentru întreruperea
furnizării de gaze naturale sau pentru calitatea gazelor naturale, conform prezentului contract, în cazul unor
calamnități, a unor fenomene ale naturii, sau a altor cauze independente de voința Vânzătorului (Furnizorului) care
au perturbat furnizarea către Cumpărător (Consumator) în regim normal și prevăzute prin normele tehnice din
legislația în vigoare.
(5) În cazul întreruperilor programate Vânzătorul (Furnizorul) va notifica Cumpărătorul (Consumatorul) cu 24 ore
înainte.
(6) În ambele cazuri (4) și/sau (5), Cumpărătorul (Consumatorul) este obligat să asigure prin soluții proprii
tehnologice și/sau energetice evitarea unor efecte deosebite la întreruperea furnizării de gaze naturale în cazul în care
există echipamente sau instalații care la întreruperea furnizării de gaze naturale peste o durată critică poate duce la
incendii, accidente umane, explozii, deteriorări de utilaje, alte efecte nedorite, e.t.c.
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Art. 11. Clauza de confidenţialitate
Părțile sunt obligate ca pe perioada valabilități prezentului contract să păstreze confidențialitatea datelor, a
documentelor și a informațiilor obținute în baza acestuia. Sunt exceptate urmatoarele date, documente și informații:

cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părți contractante;

cele care la data dezvăluirii lor sunt de circulație publică;

cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligații legale de informare.
Art. 12. 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
autorități ori aplicarea unei noi cerinţe legale, norme, metodologii sau recomandări a unei autorități, care nu erau în
vigoare la data semnării acestui Contract;
(2) Modificarea circumstanţelor poate include, fără a se limita la: introducerea unor noi impozite sau taxe, o
schimbare a modalităţilor de impunere sau taxare, o majorare/diminuare a oricărora dintre impozitele şi taxele
existente ori o schimbare a metodologiei avute în vedere la data încheierii prezentului Contract, privind
fundamentarea sau recomandarea și/sau aplicarea elementelor utilizate la stabilirea Prețului de Vânzare;
(3) În cazul în care modificarea de circumstanțe privește reglementarea/modificarea unor prețuri și/sau tarife care au
fost asumate la plată, potrivit contractului, de către cumpărător, contractul va fi modificat de drept, de la data avută
în vedere prin actul normativ pentru reglementarea/modificarea prețurilor și/sau tarifelor in cauză.
(4) Modificarea de drept a contractului, potrivit alin.(3), va putea fi constatată de Părți prin încheierea unui act
adițional.
(5) În celelalte cazuri de modificări de circumstanțe, părţile se obligă să renegocieze clauzele Contractului afectate
de această, în acord cu prevederile actelor normative care stau la baza modificării de circumstanțe, în termen de 15
zile de la notificarea intenției de renegociere de către partea interesată;
(6) Notificarea intenției de renegociere se va face de către partea interesată în termen de 15 zile de la apariția
modificării de circumstanțe.
Art. 13. Clauza de impreviziune
(1) Prin încheiere prezentului Contract Părțile au avut în vedere un cadru economic și legislativ în care derularea
prezentului Contract să fie avantajoasă pentru fiecare dintre acestea.
(2) În condițiile în care evoluția pieței, modificări legislative, unul sau multiple evenimente ar modifica cadrul
economic într-o măsura în care executarea prezentului Contract ar deveni pentru oricare dintre Părți dezavantajoasă
și generatoare a unui dezechilibru contractual, Partea afectată are dreptul să solicite renegocierea Contractului
(3) Condiția obligatorie pentru ca una dintre Părți să poată opune celeilalte o situație de impreviziune este ca, în
condițiile unor diligențe normale și a unui comportament comercial prudent, apariția acestei situații să fie, imposibil
a fi prevazută la momentul încheierii contractului, sau în afara controlului părții dezavantajate.
(4) Partea care solicită protecția prezentei clauze poate transmite în scris celeilalte Părți situația cu care se confruntă
și solicită o întalnire în vederea negocierii. Părțile se obligă să se întâlnească și să discute cu bună credintă problema
prezentată într-un termen care nu va depăsi 30 de zile calendaristice, calculate de la data recepționării notificării
menționate mai sus. În măsură în care Părțile nu ajung la o înțelegere sau Partea convocată la discuții refuză în mod
nejustificat întâlnirea în termenul de 30 de zile prevăzut mai sus, Partea aflată în situație de dificultate poate denunța
în mod unilateral prezentului Contract, fără ca Partea cealaltă să poată pretinde daune interese.
Art. 14. Încetarea contractului
(1) Prezentul contract încetează:
a)
la încheierea perioadei de valabilitate a contractului;
b)
prin acordul părţilor;
c)
prin reziliere unilaterală, în cazul neîndeplinirii de către una din părți, pentru o perioadă mai mare de două
săptămâni calendaristice, a obligaţiilor contractuale, conform prezentului Contract;
d)
în cazul în care una din părțile contractuale intră în procedura de faliment (în baza unei hotărâri judecătorești
definitive și irevocabile), dizolvare, lichidare sau retragere a licenţei, după caz.
e)
în urma unui caz de forţă majoră, conform contractului;
f)
prin denunțare unilaterală de către oricare dintre Părți, în conformitate cu Art. 143, lit. g) din Legea energiei
electrice și a gazelor natural, cu un preaviz scris de 3 (trei) săptămâni; termenul se calculează de la data recepționării
notificării; dreptul de denunțare unilaterală aparține ambelor Părți în spiritual prevederilor legale în vigoare,
referitoare la clauze contractuale echilibrate și echitabile.
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(2) Încetarea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor contractuale deja scadente între părţile
contractante.
Art. 15. Forţă 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 perioadă 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 şi a Municipiului Mureș;
(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. 16. Notificări
(1) Orice notificare, cerere, solicitare, punere în întârziere sau orice alt instrument solicitat uneia dintre Părţi,
incluzând dar fără a se limita la schimbarea datelor de identificare a oricărei Părţi, sau autorizat în baza prezentului
Contract, va fi efectuat în formă scrisă şi va fi transmis în zilele lucrătoare prin fax, e-mail sau prin serviciul
registratură, către Partea căreia îi este adresat. Notificările vor fi considerate transmise şi primite în următoarele
condiţii:
a) în cazul în care oricare dintre documente este trimis prin poştă/ servicii de curierat se va considera primit la data/ora
semnării de către destinatar a confirmării de primire;
b) în cazul în care oricare dintre document este depus prin registratură se va considera primit la data/ora înregistrării;
c) în cazul în care oricare dintre documente este înmânat personal destinatarului se va considera primit la data/ora
predării (confirmată prin semnătură);
d) în cazul în care oricare dintre documente este transmis prin fax şi e-mail: la data şi ora primirii faxului şi respectiv
e-mail-ului, cu condiţia primirii lor între orele 08:00 – 15:45; notificările primite prin fax/ sau e-mail după orele 15:45
vor fi considerate a fi primite în ziua lucrătoare următoare celei menţionate pe confirmarea de primire a transmisiei
pe fax / e-mail.
(2) Datele de contact ale VÂNZĂTORULUI
Adresa: Târgu Mureș, str. Predeal, nr.64, fax 0365-455331, judeţul Mureș; Fie prin mail la următoarea adesă:
office@sstgruptransilvania.ro
(3)Datele de contact ale CUMPĂRĂTORULUI, Adresa …………. Str. ……….. nr……………. telefon/fax
……….., e-mail: ………………….. În atenţia: D-lui …………….
(4) Părtile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să işi notifice reciproc orice modificare a
circumstantelor avute în vedere la data semnării acestuia.
(5) Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii modificării circumstantelor.
Art. 17. Cesiune
(1) Vânzătorul va putea înstrăina către orice terț drepturile sale de creantă reprezentând contravaloarea gazelor
naturale vândute, în temeiul facturilor acceptate de Cumpărător conform prezentului contract, notificând cesiunea
către Cumpărător, în conformitate cu prevederile Codului Civil;
(2) Notificarea cesiunii va fi făcută de către vânzător cu minim 5 zile calendaristice înaintea datei cedării sau a
transferului.
Art. 18. Legislatia aplicabilă; soluționarea litigiilor
(1) Prezentul contract, precum și obligațiile părților care rezultă din derularea acestuia se supun legislației române în
vigoare;
(2) Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestui contract să fie
rezolvate pe cale amiabilă;
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(3) Orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori
desființarea lui, care nu poate fi solutionat pe cale amiabilă, se va solutiona de către instantele de judecată competențe
de la sediul Vânzătorului.
Art. 19. 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) În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare părtile se obligă să comunice, în termen de maximum
10 zile calendaristice de la această dată, modul de preluare a obligațiilor contractuale reciproce;
(4) Dispozițiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului comercial și ale Codului civil, precum și
cu celelalte reglementări legale în vigoare;
(5) Prezentul contract se poate modifica și/sau completa pe baza încheierii de acte adiționale, cu acordul ambelor
părți;
(6) Anexa nr. 1 “Definirea unor termeni”, Anexa nr. 2 “Procedura de nominalizare a cantităților”, Anexa nr. 3
“Determinarea Prețului de Vânzare“, Anexa nr 4 “Declarație de acciză” și „Codul Rețelei” aprobat prin Ordin ANRE
nr. 16/27.03.2013 cu modificările și completările ulterioare, fac parte integrantă din prezentul Contract;
(8) Cumpărătorul mandatează Vânzătorul să îndeplinească toate formalitățile legale necesare transferului de
capacitate de la fostul furnizor, ținând cont de cele 21 de zile în care se poate face acest transfer, prevăzute de legislația
în vigoare.
(7) Prezentul contract conține 12 (doisprezece) pagini și a fost încheiat astăzi, ...................., în două exemplare cu
aceeași valoare juridică, căte unul pentru fiecare parte.

Vânzător

Cumpărător

S.C. SST GRUP TRANSILVANIA S.R.L
Administrator
Antonie Sebastian Mihai

……….
……………
…………
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Anexa nr. 1
DEFINIREA UNOR TERMENI
*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;
*Codul Rețelei – Anexa la Ordinul ANRE nr 16/27.03.2013 publicat in M.O. nr 171 bis/29.03.2013 cu modificările și completările sale
ulterioare, care reglementează condițiile și regulile de utilizare a Sistemului National de Transport din România.
„Cumpărător”- furnizorul și/sau consumatorul de gaze naturale care are dreptul să îşi aleagă producătorul/furnizorul și să contracteze direct cu
acesta gazele naturale necesare, având acces la reţelele de transport și/sau de distribuţie;
*D.O.P.G.N. Transgaz – Direcția Operator Piața Gaze Naturale – persoana juridică care întocmește bilanțul surse – consumuri de gaze la
nivel național, coordonează și urmărește realizarea acestuia;
* Operatorul S.D. – persoana juridică ce realizează activitatea de distribuție a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate și răspunde
de exploatarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului în respectiva zona, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului, în
vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distribuția gazelor naturale.
*gaze naturale - gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din câmpul de gaze asociat zăcămintelor de ţiţei,
precum şi gazele rezultate din extracţia sau separarea hidrocarburilor lichide; ;
*luna de livrare – este prioada de timp care începe la ora 6:00 a.m. a primei zile dintr-o lună de calendaristică și se termina la ora 6:00 a.m. a
primei zile din luna calendaristică următoare;
*metru cub de gaze naturale (mc) - volumul de gaze naturale care ocupă un cub cu latura de un metru, la presiunea de 101.325 Pa (1 bar) și la
temperatura de 288,15K (15oC);
*sectorul gazelor naturale – ansamblul activităţilor desfăşurate de operatorii economici pentru producţia, transportul, înmagazinarea,
distribuţia şi furnizarea de gaze naturale, biogaz, biometan, GPL, GNL şi GNCV, precum şi instalăţiile şi echipamentele folosite pentru
realizarea acestor activităţi; ;
*Sistem de transport – ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi 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 şi livrarea către distribuitori, clienţi direcţi, la înmagazinare, şi către beneficiarii din diverse ţări;
*Sistemul naţional de transport (SNT) – sistemul de transport situat pe teritoriul României şi care se află în proprietatea publică a statului;
*Preţul Contractual (PC)- este definit și calculat conform procedurii agreate de părţi și reprezintă preţul ce va fi plătit de Cumpărător
Vânzătorului pentru gazele naturale puse la dispoziţie în baza Contractului;
„Sistemul de distributie- rețea de distributie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalații de reglare-măsurare, aparate și accesorii, care
funcționează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, cu excepția instalației de utilizare;
*Zi Lucrătoare - înseamnă orice zi, alta decât Sâmbăta sau Duminică sau orice sărbătoare legală, în care băncile sunt în general deschise pentru
operaţiuni în România;
*Zi Nelucrătoare- înseamnă orice zi de Sâmbătă sau Duminică sau orice sărbătoare legală și în care băncile sunt închise pentru efectuarea
oricăror operaţiuni în România;
*Data Scadentă – Data și/sau datele la care Cumpărătorul se obligă să efectueze plățtile pentru gazele naturale furnizate, conform prevederilor
Contractului, dacă acea dată corespunde unei Zile Nelucrătoare, Ziua Lucrătoare imediat următoare;
*PCS –(Putere calorifică superioară) – înseamnă cantitatea de căldură degajată prin arderea completă în aer a unei cantităţi de un metru cub
(1 m3) de gaz natural, astfel încât presiunea absolută (1,01325 bar) la care are loc reacţia să rămână constantă, reactanții și toate produsele de
ardere sunt aduse la aceeași temperatură specifică de (25°C); toate aceste produse fiind în stare gazoasă cu excepţia apei formată prin ardere,
care este transformată în stare lichidă la 25 ºC. PCS va fi exprimată în KWh/Smc sau kWh/Nmc sau MJ/Smc sau MJ/Nmc sau un multiplu al
acestora, conform reglementărilor în vigoare la data livrării.
*Cantitate Contractată Lunar - CCL - înseamnă cantitatea contractată pentru fiecare lună a Perioadei de Livrare, conform Anexei 1 la prezentul
Contract, care face parte integrantă din Contract.
*Prestator de Servicii - înseamnă operatorul rețelei de transport ori distribuție gaze naturale;
*Cantitate Contractată - înseamnă un total de...................... Mwh gaze naturale în amestec intern/import, conform cerințelor Operatorului de
Piață, furnizată de către Vânzător, Cumpărătorului, în conformitate cu prevederile Contractului pe durata Perioadei de Livrare;
*Punctul de Livrare - înseamnă staţia sau staţiile de măsura de la intrarea în Sistemul de utilizare al gazelor naturale al consumatorului
COMUNA GURGHIU.;
*Forta Majoră - înseamnă orice eveniment sau împrejurare independentă de voința unei Părți care acționează (sau a acționat) ca o persoană
diligentă;
*Procent de import – este valoarea procentuala a gazelor de import în total consum și este avizată anual/trimestrial/lunar de A.N.R.G.N.
*„Regulamentul de programare, funcționare și dispecerizare a Sistemului National de Transport Gaze Naturale - (RPFD)” – regulamentul
elaborat de Operatorul S.N.T. (Transgaz S.A. Medias) și aprobat prin Decizia Presedintelui A.N.R.G.N. Nr.52/2001.

Vânzător

Cumpărător

S.C. SST GRUP TRANSILVANIA S.R.L
Administrator
Antonie Sebastian Mihai

…………
…….
…………….
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Anexa nr.2
PROCEDURA DE NOMINALIZARE

(1)
Nominalizările lunare ale cantitătilor contractate :
o Pană în data de 10 ale lunii “M” Cumpărătorul transmite necesarul preliminar de consum gaze naturale din
surse SST Grup Transilvania pentru luna “M+1”; dacă există diferente față de cantitatea lunară prevăzută în
“Graficul de livrări”, această cantitate devine Cantitate Lunară Contractată în situația în care se încadrează în
limitele de flexibilitate prevăzute în Contract/Act Adiţional; în caz contrar, este necesar acceptul scris al
Vânzătorului;
o La solicitarea Cumpărătorului această cantitate va putea fi modificată în cursul lunii de livrare şi va deveni
Cantitate Lunară Contractată numai dacă este acceptată de către Vânzător; în cazul în care Vânzătorul nu transmite
refuzul acceptării cantității în termen de 24 de ore de la primirea solicitărilor de modificare, cantitățile
communicate de Cumpărător se consideră acceptate, devenind cantități lunare contractate.
(2)
Nominalizarile săptămânale ale cantitătilor contractate:
o
Cumpărătorul transmite către SST Grup Transilvania până la ora 12 în fiecare zi de vineri din
saptamana “W” necesarul zilnic de consum gaze naturale, în MWh, pentru săptămâna gazieră “W+1” (de la ziua
de miercuri – până în ziua de marți).
(3)
Nominalizările zilnice ale cantitătilor contractate:
o Cumpărătorul transmite către SST Grup Transilvania în ziua “D” până în ora 11.30 nominalizările zilnice ale
consumului estimat de gaze naturale, în MWh, pentru ziua “D+1” şi ponderea nominalizării zilnice pentru
cantitățile de gaze pentru producerea energiei destinate sectorului casnic din total consum. În cazul în care nu este
menționată ponderea consumului casnic, se va lua în considerare ponderea aferentă ultimei comunicări lunare
acceptate de către Vânzător.
În cazul în care aceste nominalizări zilnice nu sunt transmise până în ora menționată mai sus (11.30) se vor lua în
considerare pentru programul de transport nominalizările, cu următoarea prioritate:
o Nominalizările zilnice pentru o săptămână gazieră în cazul în care există transmise aceste nominalizări în
termenul menționat mai sus (vineri până în ora 12);
o Ultimele nominalizări lunare acceptate de Vânzător.
Toate nominalizările menționate mai sus se vor transmite:
o Fie prin mail la următoarele adrese: office@sstgruptransilvania.ro
o Prin fax : 0365455331

Vânzător

Cumpărător

S.C. SST GRUP TRANSILVANIA S.R.L
Administrator
Antonie Sebastian Mihai

………
…………
…………
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Anexa nr. 3
(I)

DETERMINAREA PREȚULUI DE VÂNZARE (Pv)
(I) DETERMINAREA PREȚULUI DE VÂNZARE (Pv)
1. Pv = Pg + Tt +Td
Prețul contractual
Pentru punctul de consum situat în
loc. ........., Str.............., nr................., cod loc de consum: .............. prețul este .................... lei/MWh.
Perioada de facturare este luna calendaristică.
La valoarea astfel determinată se adaugă T.V.A. și acciza conform legislaţiei în vigoare.
Pv – preț de vânzare
Pg – preț gaze naturale
Tt – tarif de transport
Td – tarif de distribuție

Vânzător

Cumpărător

S.C. SST GRUP TRANSILVANIA S.R.L
Administrator
Antonie Sebastian Mihai

………………
…………..
………………….
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Anexa Nr. 4
LA CONTRACTUL DE VÂNZARE GAZE NATURALE
NR .................
DECLARAȚIE DE ACCIZĂ
Subscrisa ................., cu sediul în localitatea ..............., str. Republicii, nr.............., județul ..............., având
numărul de ordine de la Oficiul Registrului Comerțului .........................................., CUI ................ reprezentată
legal prin ................, cu funcția de ..................., în conformitate cu prevederile Contractului de vânzare
cumpărare gaze naturale nr ......................., sunt consumate de societatea noastră în următoarele scopuri :

Gaze naturale

Cantitate livrată (Gj)

1. utilizate drept combustibil pentru motor
2. utilizate drept combustibil
2.1. în scop comercial
2.2 în scop necomercial
3. utilizat în alte scopuri (neaccizabile)
4. gaze naturale livrate pe piața liberă
5. gaze naturale livrate pe piața reglementată
TOTAL CONSUM

Prezenta Declarație constituie documentul pe baza căruia SC SST GRUP TRANSILVANIA SRL urmează să
calculeze accizele pentru gazele naturale vândute către societatea noastră. Accizele se vor calcula pentru
cantitățile declarate (transformate în unități de energie conform valorilor PCS din punctele în care au fost livrate
gazele), funcție de utilizarea declarată și valorile aferente ale accizelor prevăzute în Anexa nr. 1 la Legea nr.
343/17.07.2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
Eventualele modificări vor fi comunicate furnizorului.
Director
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ACT ADITIONAL NR. 1
la Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale
nr. ……………… SC SST GRUP TRANSILVANIA–………………
În conformitate cu prevederile art.2 alin. (3) din Contractul de vânzare – cumpărare a gazelor naturale nr.
……………. SC SST Grup TRANSILVANIA – ……………..
Părțile contractante :
SC SST GRUP TRANSILVANIA SRL, cu sediul în localitatea Târgu Mureș, str Predeal nr. 64, judeţul Mures,
telefon 0365455330, fax 365455331, e-mail office@sstgruptransilvania.ro, înregistrat la Registrul Comerțului, sub
nr. J26/337/2016, CIF 35751809, cont nr. RO68BTRLRONCRT0340307801, deschis la BANCA TRANSILVANIA,
reprezentată legal prin Administrator Antonie Sebastian Mihai, denumită Vânzător, pe de o parte
Şi
………………., cu sediul în …………. Str. ………… NR. ………… telefon ........................, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului din sub nr. J…./……….., cod de înregistrare fiscala ……………….., denumită Cumpărător,
pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul Act aditional 1 la Contract prin care modifica și/sau completează următoarele
prevederi contractuale:
<1> În conformitate cu Art.2. alin.(3) din Contract, Părţile convin de comun acord vânzarea-cumpărarea cantităţilor
de gaze naturale prevăzute în prezentul Act Adițional în condiţiile şi la termenele prevăzute în acesta, cu respectarea
Contractului şi a reglementărilor legale aplicabile în vigoare.
<2> Cantităţile de gaze naturale ce fac obiectul prezentului Act Adiţional nr.1 sunt destinate consumului de gaze
naturale al consumatorului final prevăzut la pct. <3> de mai jos, aflat în portofoliul Cumpărătorului.
<3> Condiţii şi termene de livrare a gazelor naturale ce fac obiectul prezentului Act adițional nr. 1:
1)

Denumire / adresa Consumator Final:
…………………………., cu sediul în ……………….. Str. ……………………. NR. ………………., telefon ........................,
Pentru loc. consum ......................, Str................, nr................., cod loc de consum: ................

2)
3)

Perioada de livrare: ………………
Grafic de livrări (cantităţi anuale, lunare etc.)

3.1.) Graficul de livrări:

Luna de livrări

CLC

CLC

ianuarie 20…
februarie 20…
martie 20..
aprilie 20..
mai 20…
iunie 20…
iulie 20…
august 20….
septembrie 20…
octombrie 20….
noiembrie 20…
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CLC

decembrie 20…
Total cantitate prevăzută
pt perioada a fi livrată
4) Prețul contractual :
Pentru punctul de consum situat în,
loc. ................, Str............., nr.............., cod loc de consum: ................. prețul este ........................ lei/MWh.
Prețul nu include acciza și TVA.
5) Prețul de vânzare al gazelor pentru echilibrare conform prevederilor Codului Rețelei
5.1. În limita unei abateri convenite de +/- 15% cantitățile contractate vor fi considerate cantități ferme, care generează
obligații de predare/preluare.
5.2. În cazul În care, Cunpărătorul/Vânzătorul, din alte motive decât Forța Majoră, nu și-a respectat obligația de a
prelua/preda cantitatea nominalizată pentru luna de livrare modificată (CNLLM) pentru diferențe ce depăsesc ± 15
% din CNLLM, Vânzătorul poate solicita penalități echivalente cu 5 % din valoarea gazelor naturale nepreluate/
nepredate. (Ex. : CNLLM–CPL=DP ; M=DP*PC*5%), unde :
CPL – Cantitatea Preluată Lunar
DP – Diferența de Preluare
PC – Preț Contractual
M – majorarea de întârziere (care este întotdeauna pozitivă)
5.3. Părțile convin că, în cazul îndeplinirii de către Cumpărător a obligației de preluare a Cantității Contractate, să
regularizeze, la factura de regularizare aferente ultimei luni din contract, orice sume anterior fracturate cu titlu de
penalități.
<4> Prezentul Act Adiţional nr. 1 este parte integrantă din Contract, care se modifică în mod corespunzător. Toate
celelalte prevederi contractuale care nu sunt afectate de prevederile prezentului Act Adiţional nr. 1 rămân în vigoare.
<5> Prezentul Act Adiţional nr.1 a fost încheiat astăzi ………………. conţine 2 pagini, a fost redactat în 2 (două)
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi îşi produce efectele începând cu data semnării.

Vânzător

Cumpărător

SC. SST GRUP TRANSILVANIA S.R.L
Administrator
Antonie Sebastian Mihai

…………..
……………
………………..
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