MODEL CONTRACT

pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici
nr. …….. din anul ……….. luna ……….. ziua…………….
Părţi contractante
SST GRUP TRANSILVANIA SRL, cu sediul în Targu Mures, Str. Predeal, nr. 64, jud.
Mureș, cod poştal 540345, telefon 0365455330, fax 0365455331, cod unic de înregistrare C.I.F. RO
35751809, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului J26/337/2016 , având codul IBAN nr. RO68
BTRLRONCRT0340307801, deschis la Banca Transilvania Târgu Mureş, titular al licenţei de
furnizare a gazelor naturale emise de autoritatea de reglementare cu nr. 2078/27.09.2016, reprezentată
prin Antonie Sebastian Mihai, Administrator denumită în continuare Furnizor, în calitate de vânzător,
şi
…………., având buletinul/cartea de identitate seria …………, nr. …………,
eliberat/eliberată la data de ………………… de către …………….., cod numeric personal
……………….., domiciliat în localitatea …………., str. ……………… nr. …… bl.-, sc. -, et., ap.-,
judeţul/sectorul …………., cod poştal -, telefon (fix/mobil) __________________________ adresa
de e-mail _____________________________, cu adresa de corespondență în localitatea
……………., Str. …………… nr. …………,bl.-, sc. -, et., ap., judeţul/sectorul ………., cod poştal -,
denumit în continuare Consumator, persoană fizică sau juridică, în calitate de client, au convenit
încheierea prezentului contract.
Date şi documente generale (se completează de consumator)
1.Cod loc de consum ……………….., localitate ……………., Str. …………… nr. …………., bl.-,
sc. -, et., ap.-, judeţul/sectorul ……………, cod poştal -/ ( se completează adresa locului de consum),
având actul de proprietate nr. ______________ / (contractul de locaţiune / comodat / alte acte
prevăzute de lege).
2. Presiunea minimă de furnizare ………............. BAR - se va completa de furnizor conform acordului
de acces/documentației tehnice avizate de operatorul sistemului de distribuție/transport.
Art. 1. CONDITII GENERALE SST GRUP TRANSILVANIA SRL CONFORM ANEXA nr. 2
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, desemnând
ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de furnizor, pentru sau în legătură cu asigurarea
cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, la locul de consum.
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
1.Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe perioadă nedeterminată, conditionat de
valabilitatea conditiilor economice agreate de parti, cu posibilitatea de prelungire automata pentru
perioade succesiv egale, daca niciuna dintre parti nu transmite celeilalte o notificare scrisa de incetare
a contractului cu 30 de zile inaintea de expirarea perioadei de valabilitate.

Art. 4. CALITATEA GAZELOR
1.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. 5. PREŢUL CONTRACTULUI, CATEGORIA DE CONSUM ŞI TERMENUL DE PLATĂ
1. Preţul final contractual pentru furnizarea gazelor naturale este de xxx,xx lei / MWh fara TVA
(respectiv ………………….(in litere) / MWh), corespunzător categoriei de consum____ în care
consumatorul este încadrat , rspectiv xxx,xx lei/MWh cu TVA.
2. Termenul de plată a facturii aferente contravalorii gazelor naturale furnizate este de 30 zile
calendaristice de la data emiterii acesteia.
3. Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate, în termen de 5 zile de
la data scadenţei are drept consecințe perceperea penalităților de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi
de întârziere (începând cu a 31-a zi de la data emiterii facturii) și întreruperea furnizării gazelor
naturale, începând cu a 35-a zi de la data emiterii facturii. Reluarea furnizării gazelor naturale are loc
în maxim 24 de ore de la comunicarea dovezii plății datoriilor scadente.
4 În situația întreruperii furnizării gazelor naturale potrivit dispozițiilor alin. 3, toate cheltuielile
ocazionate atât de sistarea furnizării gazelor, cât și de reconectarea consumatorului la sistemul de
distribuție, facturate furnizorului de către operatorul de distribuție potrivit reglementărilor în vigoare,
sunt în sarcina consumatorului, urmând a fi refacturate pe seama acestuia.
5. 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.
6. În cazul întreruperilor programate Vânzătorul (Furnizorul) va notifica Cumpărătorul
(Consumatorul) cu 24 ore înainte.
7. 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.

Art. 6. FCTURAREA SI DETERNIMAREA CONSUMULUI DE GAZE NATURALE
1.Furnizorul factureaza contravaloarea Gazelor furnizate si aserviciilor aferente pe baza cantitatilor
transmise lunar de catre Operatorul de Distributie din zona, cantitatile de gaze naturale furnizate
consumatorului se stabilesc lunar, prin estimare pentru lunile in care nu se face citirea apratelor de
masura, urmand a se face regularizarea in luna in care operatorul de distributie comunica citirile.
Clientul are posibilitatea de a transmite lunar indexul autocitit.
2.Transmiterea
facturii
se
va
realiza
prin
poștă
electronică,
email
[
]
__________________________________

3. Plata facturilor se va efectua în lei, prin transfer bancar în conturile SC SST GRUP
TRANSILVANIA S.R.L. ce se regasesc pe factura.

Art.
7.
DREPTURILE
SI
OBLIGATIILE
FURNIZORULUI
REGULAMENTULUI PRIVIND FURNIZAREA GAZELOR NATURALE

CONFORM

1 Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:
a)să încaseze de la clientul final contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în
condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu acesta;
b)să încaseze de la clientul final contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate la locul de
consum în regim de ultimă instanţă, conform reglementărilor ANRE;
c)să perceapă clientului final dobânzi penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plăţii facturii
reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în
contractul de furnizare a gazelor naturale;
d)să analizeze cererea clientului final şi să decidă oportunitatea de a oferi o modalitate alternativă
de efectuare a plăţii facturii, în situaţia în care acesta se confruntă cu dificultăţi în efectuarea plăţii
prin modalităţile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, respectiv de a negocia cu
acesta un plan de eşalonare la plată a sumelor datorate de către clientul final care se confruntă cu
dificultăţi financiare la plata facturii
f)orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte
acte normative aplicabile.
2. Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligaţii:
a)să desfăşoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bază de contracte de furnizare a gazelor
naturale încheiate cu clienţii finali, care să prevadă condiţii/clause contractuale echitabile şi
transparente, cu respectarea cerinţelor minime contractuale ce trebuie incluse, în conformitate cu
reglementările ANRE;
b)să asigure preluarea de la operator a datelor de consum înregistrate de echipamentele de măsurare
de la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale;
c)să factureze clientului final contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile
prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu acesta;
d)să factureze clientului final contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate la locul de
consum în regim de ultimă instanţă, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
e)să transmită, la cererea clientului final, o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului în care este
calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real;
f)să asigure reluarea furnizării gazelor naturale întrerupte/ limitate ca urmare a neîndeplinirii de către
clientul final a obligaţiilor de plată scadente la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractul de
furnizare a gazelor naturale, în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării clientului
final, cu condiţia permiterii de către clientul final a accesului reprezentantului operatorului în
vederea reluări alimentării cu gaze naturale la locul de consum; clientul final trebuie să anexeze
solicitării dovada achitării integrale a contravalorii consumului de gaze naturale facturat, inclusiv a
dobânzilor penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plăţii
datorate conform prevederilor contractuale, şi a tarifului aferent reluării alimentării cu gaze naturale,

precum şi dovada constituirii garanţiei financiare, dacă este cazul;
g)să notifice clientului final, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenţie de modificare şi/sau
completare a condiţiilor/ clauzelor contractuale, precum şi orice majorare a preţului/tarifului
practicat, precizând motivele, condiţiile şi amploarea acestei majorări, în mod direct şi în timp util,
dar nu mai târziu de sfârşitul primei
perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, într-un mod transparent
şi uşor de înţeles, precum şi să informeze clientul final, în momentul notificării, cu privire la dreptul
de a denunţa în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii;
h)orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte
acte normative aplicabile.
Art. 8. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSUMATORULUI
REGULAMENTULUI PRIVIND FURNIZAREA GAZELOR NATURALE

CONFORM

1. Clientul final de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:
a)să îşi aleagă furnizorul şi să accepte o ofertă-tip publicată de către acesta sau să solicite o ofertă
privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii directe cu acesta, după caz,
ori să recurgă la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică;
b)să încheie cu furnizorul ales contract/contracte de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea
cerinţelor minime contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c)să îşi schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizarea gazelor naturale în regim
reglementat/în regim de ultimă instanţă la furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial;
d)să i se pună la dispoziţie, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă solicită astfel, în formă
electronică, o copie a contractului de furnizare a gazelor naturale înainte de încheierea sau
confirmarea încheierii acestuia, inclusiv în situaţia în care contractul este încheiat prin intermediari;
e)să i se pună la dispoziţie, la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, datele de
contact ale punctului unic de contact al furnizorului şi ale punctului de informare regională/locală
cel mai apropiat de respectivul loc de consum;
f)să denunţe, în mod gratuit, contractul de furnizare a gazelor naturale în situaţia în care nu acceptă
modificările şi/sau completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi majorarea
preţului/tarifului, notificate de furnizor; g)să solicite furnizorului întreruperea/limitarea/reluarea
furnizării gazelor naturale la locul de consum, respectiv prestarea de către operator a activităţii de
întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
h)orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte
acte normative aplicabile.
2. Clientul final de gaze naturale nu are dreptul:
a)să vândă gazele naturale contractate;
b)să revină la furnizarea gazelor naturale în regim reglementat în situaţia în care şi-a exercitat dreptul
de eligibilitate.
3. Clientul final de gaze naturale are, în principal, următoarele obligaţii:
a)să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de

furnizare a gazelor naturale, în termen de 30 de zile calendaristice de la modificare;
b)să achite integral factura scadentă reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în
termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;
c)să achite integral factura scadentă reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale
furnizate în regim de ultimă instanţă, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
d)să achite dobânzile penalizatoare solicitate, după caz, de furnizor pentru întârzierea în efectuarea
plăţii facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile
prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;
f)să permită accesul reprezentantului operatorului în scopul de a presta activitatea de
întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, întreţine, verifica,
înlocui sau citi indexul echipamentului de măsurare, precum şi pentru a întreţine, verifica sau
remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile aflate în exploatarea operatorului, când acestea se află
amplasate pe proprietatea clientului final. Intervalul de timp stabilit de operator pentru efectuarea
activităţii se comunică clientului final în vederea acordării accesului. Reprezentantul operatorului
are obligaţia să prezinte clientului final legitimaţia de serviciu şi să comunice motivul pentru care
solicită acces pe proprietatea clientului final;
g)să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice şi ale operatorului, precum şi
toate celelalte instalaţii aflate în exploatarea operatorului, amplasate pe proprietatea sa;
h)să sesizeze imediat, la numărul de telefon pus la dispoziţie de operator, orice deficienţă pe care o
constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor aflate în exploatarea
operatorului, amplasate pe proprietatea sa, în vederea verificării şi remedierii acesteia, în scopul
asigurării parametrilor de siguranţă în alimentarea cu gaze naturale;
i)să achite contravaloarea serviciilor de înlocuire şi verificare metrologică a echipamentului de
măsurare, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa clientului final sau ca urmare a unei
reclamaţii din partea clientului care s-a dovedit neîntemeiată;
j)să achite contravaloarea consumului de gaze naturale recalculat pentru o perioadă anterioară, atunci
când se constată funcţionarea defectuoasă a echipamentului de măsurare, în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la măsurarea gazelor naturale;
m)să asigure efectuarea verificărilor şi reviziilor tehnice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale,
în conformitate cu prevederile procedurii specifice aprobate de ANRE;
k)să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare numai prin intermediul
operatorilor economici autorizaţi de ANRE, conform reglementărilor tehnice specifice aprobate de
ANRE;
l)să folosească exclusiv aparate consumatoare de combustibili gazoşi care respectă cerinţele
legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea şi repararea acestora, prin intermediul unor operatori
economici autorizaţi de organisme abilitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;
m)orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte
acte normative aplicabile.
Art 8 NOTIFICARI
1 Prezentul contract este completat de Conditii generale SST Grup Transilvania SRL pentru furnizarea

gazelor naturale la consumatorii casnici (Anexa nr. 2)
2 Condiţiile generale pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici stabilesc cadrul
general aplicabil relaţiilor contractuale derulate între furnizor şi consumator.
3 SST Grup Transilvania SRL se obligă să informeze consumatorul asupra condiţiiilor generale pentru
furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici, precum şi a oricăror modificări şi completări ale
acestora, dispuse de ANRE şi, la cererea consumatorului, să pună la dispoziţia acestuia un exemplar
prin remitere/transmitere, la momentul solicitării (solicitarea poate fi făcută prin oricare dintre
mijloacele: telefon, fax, e-mail, scrisoare ş.a.).
4 SST Grup Transilvania SRL se obliga sa notifice consumatorul prin e-mail si SMS-uri asupra
oricarei situatii contractulate legate de pret sau de factura.
5 Prin semnarea prezentului contract, părţile acceptă ca în toate raporturile contractuale să respecte
Condiţiile generale pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici.
6 Consumatorul declară că a fost informat de către Furnizor și a luat cunoștință, înaintea semnării
prezentului contract despre toate condițiile de comercializare a gazelor naturale impuse de Furnizor ce
se reflectă în Contractul de furnizare a gazelor naturale către consumatori casnici și în Condițiile
generale de furnizare SST Grup Transilvania SRL , despre produsele și serviciile oferite de SST Grup
Transilvania SRL și apreciză că produsul pentru care a optat și condițiile de furnizare sunt adecvate
situației sale financiare. De asemenea, consumatorul declară că i-au fost furnizate în mod complet
toate și orice informații solicitate, în termini clari și preciși, cu privire la clauzele prezentului contract
și ale Condițiilor generale. Ca atare, consumatorul declară că a înțeles și este de acord cu prevederile
prezentului contract și ale Condițiilor generale SST Grup Transilvania SRL , cunoscând faptul că are
posibilitatea de a negocia clauzele și condițiile acestora, un exemplar al actelor fiind remise acestuia.
7 Consumatorul declară că este de acord să fie notificat de către Furnizor în situațiile prevăzute de art.
6 din contract și prin utilizarea următoarelor modalități secundare de comunicare: fax, telefon, inclusiv
mesaje text (SMS) la numărul de telefon declarat de consumator, și e-mail.
Da □

Nu □

Art. 9. PROGRAMUL DE CONSUM CONFORM ANEXA nr. 1
1.Pe parcursul derulării contractului de fumizare, părțile au dreptul să solicite motivat modificarea
Programului de consum, cu minimum 30 de zile anterior momentului modificării acestuia.
2.Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de măsurare, în condițiile și la
termenele precizate de furnizor.

Art.10. PROTECTIA DATELOR PERSOANELE
1.SST grup Transilvania SRL respecta si protejeaza datele dumneavoastra personale conform
prevederilor GDPR aplicabile cu 25.05.2018, foloseste datele personale ale clientilor doar in scop
contractual, respectand prevederile legale aplicabile, pentru a facilita desfasurarea activitatilora flate
in legatura cu contractele de furnizare a gazelor naturale si prestarea de Servicii, realizarea unor
interese legitime in beneficiul clientului.
2.Declar că mi s-au adus la cunoștință prevederile GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, privind drepturile de
intervenție și opoziție.

Sunt de acord cu folosirea datelor mele personale pentru a primi informații despre produse și activități
ale SC SST Grup Transilvania SRL și ale partenerilor săi:
Da □

Nu □

Art 11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) la data rămânerii irevocabile a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului față de
furnizor, respectiv insolvenței faţă de consumator. În acest caz contractul încetează de plin
drept, fără notificare prealabilă şi fără intervenţia instanţelor de judecată. Partea împotriva
căreia s-a deschis procedura insolvenței/falimentului este ţinută în continuare de îndeplinirea
obligaţiilor contractuale asumate anterior încetării contractului.
b) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate, partea care şi-a îndeplinit propriile
obligaţii poate solicita rezilierea prezentului contract şi obligarea cocontractantului la plata
de daune-interese. Rezilierea contractului intervine de plin drept, fără intervenţia instanţelor
de judecată, de la data înscrisă de parte în cuprinsul notificării.
c) prin denunţare unilaterală de către consumator, în condițiile notificării prealabile cu cel puțin
21 de zile calendaristice. Denunțarea unilaterală a contractului nu poate fi solicitată decât în
condițiile îndeplinirii obligațiilor contractuale. În situația în care partea care nu și-a îndeplinit
obligațiile ce îi incumba solicită denunțarea unilaterală a contractului, termenul de 21 de zile
calendaristice începe să curgă de la data îndeplinirii integrale a obligațiilor contractuale.
d) prin acordul de voinţă al părţilor

Art. 12. 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. 13. LIMITAREA RASPUNDERII
1. Nicio Parte nu va fi răspunzătoare față de cealaltă Parte pentru daune indirecte ce ar decurge din
Contract, inclusiv pierderi de profit sau de venituri.
Art. 14. FORȚĂ MAJORĂ
1. În cazul în care o Parte ("Partea Afectată") nu își poate îndeplini obligațiile asumate în baza
prezentului Contract datorită unui eveniment de Forță Majoră, Partea Afectată va fi exonerată de
răspunderea pentru neîndeplinirea acestor obligații pe durata cazului de Forță Majoră, cu condiția ca
(i) aceasta să notifice celeilalte Părti apariția Forței Majore și să-i furnizeze detalii în acest sens
într-un timp cât mai scurt posibil după apariția Forței Majore, și (ii) să depună toate eforturile
necesare în vederea înlăturării imposibilității de a-și îndeplini obligațiile.

Art. 15. 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. 16. ALTE CLAUZE
1. Orice modificare sau completare a clauzelor din Contract se face prin Act Adițional, semnat de
ambele Părți.
2. Nulitatea unei clauze din Contract nu are niciun efect asupra valabilităţii celorlalte clauze sau
Contractului în integralitate sa.
3. Nici o renunţare la executarea unei obligaţii, exercitarea vreunui drept, acţiuni sau remediu ce
decurg din Contract nu va fi considerată a fi o renunţare la executarea acelei obligaţii/drept/remediu
sau a unei obligaţii/drept/remediu ulterioare. Nepunerea în executare de către o parte în orice
moment a prevederilor Contractului nu poate fi considerată ca o renunţare la aplicabilitatea acestor
prevederi şi nici nu va afecta în vreun fel valabilitatea Contractului, integral sau parţial, sau dreptul
celeilalte părţi de a pune în executare fiecare prevedere. Remediile prevăzute în Contract sunt
cumulative şi nu exclud remediile legale.
4.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.
5. Consumatorul are obligația de a efectua verificarea și revizia instalației de utilizare a gazelor
naturale în condițiile și la termenele prevăzute de legislația în vigoare, o copie a documentelor care
atestă efectuarea verificării/reviziei instalației de utilizare a gazelor naturale urmând a fi
remisă/transmisă furnizorului la semnarea prezentului contract.

Art. 17. LEGISLAȚIA APLICABILĂ; SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
1. Contractul va fi guvernat de legea română și va fi interpretat în conformitate cu aceasta.
2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, acestea vor fi soluționate de
către instanțele judecătorești competente de la sediul Vânzătorului.
Contractul este singura și unica înțelegere între Părți, drept pentru care Părțile au semnat Contractul
la data și anul amintite mai sus în două exemplare cu aceeaşi forţă juridică, câte un exemplar pentru
fiecare parte.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar
pentru fiecare parte contractantă.
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ANEXA NR.1 Programul de consum

Nr.
crt

Cod loc
de
consum

Demunire Adresa
client
locului de
consum

Program de distributie (MWh cu 6
zecimale)
I F M A M I I A S O N D Total
a e a p a u u u e c o e
n b r r i n l g p t i c.
. . t. .
. . . t. . .
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ANEXA NR. 2 Conditii generale SST Grup Transilvania SRL
TERMINOLOGIE
Termenii utilizați în Contract vor avea următorul înţeles:
„Acord Tehnic”- acordul tehnic privind exploatarea punctelor de predare/preluare comercială a gazelor
naturale, aprobat prin decizia Presedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor
Naturale Nr.260/03.08.2001;
„Autoritate competentă”' - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE),
Ministerul Economiei și Comerțului (MEC) sau altă autoritate competentă;
„Cerinţă legală” - orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul României, de Guvern sau de
Autoritatea competentă;
„Cumpărător”- furnizorul și/sau consumatorul de gaze naturale care are dreptul să îşi aleagă
producatorul/furnizorul și să contracteze direct cu acesta gazele naturale necesare, având acces la reţelele de
transport și/sau de distribuţie;
„Gaze Naturale” – substanțe minerale combustibile constituite în amestecuri de hidrocarburi naturale
acumulate în scoarța terestră și care, în condiții de suprafată, se prezintă în stare gazoasă, întrunind
proprietațile fizice și chimice prevăzute de SR 3317/2003;
„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 distribuție”- rețea de distribuție, 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;
“Data Scadentă” – Data și/sau datele la care Cumpărătorul se obligă să efectueze plațile pentru gazele
naturale furnizate, conform prevederilor Contractului, dacă acea dată corespunde unei Zile Nelucrătoare, Ziua
Lucrătoare imediat următoare;
"Forță Majoră"- înseamnă orice eveniment sau împrejurare independentă de voința unei Parți care
acționează (sau a acționat) ca o persoană diligentă;
„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;
„Operatorul sistemului de transport (OST)” – este SNTGN Transgaz S.A. Mediaș – prin Dispeceratul
Național de Gaze Naturale București, care întocmeste bilanțul surse-consumuri de gaze naturale la nivel
național, coordonează și urmărește realizarea acestuia.
„Procent de import” – este valoarea procentuală 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. Mediaș) și aprobat prin
Decizia Presedintelui A.N.R.G.N. Nr.52/2001.
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