Contract de vanzare-cumparare gaze naturale
Nr……… din data de ………….
I. Părțile contractante
SC MM DATA SRL, cu sediul în București, str. Gh. Lățea 12, bl. C47 sc. A et. 8 ap. 51 sector 6
cod poștal 061667, telefon 021.413.04.03, fax 021.413.45.57, email mmdata@mmdata.ro,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/21169/1992, cod unic de înregistrare
RO3156242, cont bancar RO47RNCB0071011426770051 deschis la BCR , reprezentată legal de
dl. Cristian Mosessohn Administrator, titulara a licentei de furnizare a gazelor naturale nr. 1812
din 2013, denumită in cele ce urmează furnizor, in calitate de prestator al serviciului de furnizare
și
……….................., cu sediul în localitatea ...............................................................,
sat.....................................................,.......……, nr.…....., jud. …………………………,
telefon ……...............…. Fax ….... email …......................…............................, cod unic de
înregistrare
………………..........….. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu
nr................./...................................,
cont
IBAN
nr.
...........................................................................
deschis
la
......................................................,
reprezentată
legal
de
dl/dna
................................................................................., Director General/Administrator, denumita in
cele ce urmează client, in calitate de beneficiar al serviciului de furnizare au convenit încheierea
prezentului Contract.
II. Date si documente generale. Obiectul contractului
(1).Locul de consum: judet ............ Localitate/comuna............. sat …………….. str.
…………… nr. …… , categoria de consum…….. având actele prin care sa ateste dreptul de
proprietate sau de folosinta asupra imobilelor locuri de consum, conform Ordin ANRE nr.
29/2016
(2) Presiunea minimă de furnizare .....
Art. 1 Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim concurential cu servicii de transport, inmagazinare si distributie incluse,
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.
III. Durata contractului. Condiții de reînnoire/prelungire
Art. 2 (1)Prezentul contract se încheie pe perioada nedeterminata / perioada
determinata de minim 1 (un) an de zile de la data de …….. la data de……Contractul se va prelungi
automat cu perioade egale cu perioada contractuala, cu exceptia cazului in care una dintre partile
contractante notifica in scris celeilalte parti solicitarea de incetare a contractului cu minim 30
zile calendaristice inainte de expirarea perioadei contractuale.
(2) Furnizorul va notifica clientul cu minimum 30 de zile înainte de expirarea duratei
de valabilitate a contractului.
(3) Prezentul contract intra in vigoare la data de ...............
IV. Condiții de livrare si masurare a gazelor naturale
Art. 3 (1) Furnizorul asigură furnizarea gazelor naturale în mod constant și continuu, fără
limită de consum, cu excepția cazurilor de limitare și întrerupere prevăzute la cap. VI art.9 ,alin. (1)
pt(c).
(2) Presiune de furnizare a gazelor naturale la intrarea în instalația de utilizare va fi
între ........ și........(bar), conform documentației tehnice avizate de operatorul de sistem.

(3) Presiunea de avarie asigurata de furnizor este ......... bar, conform documentației
tehnice avizate de operatorul de sistem. Se completează, dupa caz, pentru clientii ale căror procese
tehnologice impun o presiune minimă, in vederea menținerii în funcțiune a instalațiilor care
condiționeaza securitatea acestora.
(4) Măsurarea cantităților de gaze naturale se face continuu, cu ajutorul
contoarelor/ sistemelor si echipamentelor de măsurare care îndeplinesc condițiile prevăzute de
reglementările metrologice in vigoare.
(5) Calitatea gazelor naturale va fi atestată pe baza buletinelor de analiză la solicitarea scrisă
a clientului.
V. Determinarea consumului și încadrarea clientilor
Art. 4 Indexul echipamentului de măsurare, care stă la baza determinării contravalorii
serviciului de furnizare prestată clientului se determină prin citire de către personalul împuternicit
al furnizorului la sfârșitul fiecărei luni de livrare.
Art. 5 Incadrarea clientului intr-o categorie de clienti se face în baza istoricului de consum
al acestuia.
VI. Pretul contractual. Modalități si condiții de plată
Art.6 (1) Prețul pentru furnizarea gazelor naturale este .............lei/MWh; nu include T.V.A.
si accize. Categoria de consum este ......
(2) Prețul pentru furnizarea gazelor corespunde cu pretul din Oferta tip aflata in perioada
de valabilitate si publicata pe pagina de internet www.mmdata.ro . Pretul de furnizare include
pretul gazelor naturale din surse curente si din inmagazinare, pretul de transport, tariful
reglementat de distributie, precum si toate costurile aferente asigurarii cantitatilor de gaze naturale
la locul de consum (rezervare de capacitate, dezechilibre in SNT, s.a.).
(3) Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica pretul contractual al gazelor naturale,
dupa caz, in conditiile prevazute in oferta aflata in perioada de valabilitate.
(4) Furnizorul va notifica clientului noul pret final de furnizare cu cel putin 30 de zile
calendaristice inainte de data modificarii acestuia. Modalitatile de comunicare sunt scrise, electronic
sau la adresa de corespondenta.
(5) Noul pret de furnizare se considera acceptat tacit daca in termen de 5(cinci) zile
lucratoare de la primirea notificarii clientul nu a informat in scris furnizorul refuzul sau.
(6) Modificarile de pret precizate la alineatul (3), precum si reincadrarea in alta categorie
de consum in baza unui nou istoric de consum nu necesita semnarea unui act aditonal la contract.
(7) In cazul in care clientul nu este de acord cu noul pret de furnizare furnizorul are
dreptul de a rezilia contractul.
(8) Contravaloarea facturii de furnizare se obține prin înmulțirea cantității de energie
consumată cu prețul final contractual. Cantitatea de energie facturată se determină prin înmulțirea
volumului de gaze naturale aferent perioadei de facturare cu puterea calorifică superioară a acestora.
(9) Plata facturii reprezentând serviciul de furnizare a gazelor naturale se face în 30 de zile
calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul plăților prin virament bancar, obligația de plată va fi
socotită ca fiind îndeplinită la data intrării în contul furnizorului a sumelor plătite. În cazul în care data
scadenței facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.
(10) Factura va fi transmisă clientului in 10 zile calendaristice de la data emiterii prin
curier sau electronic la adresa de e-mail din prezentul contract, capitolul I.
Art. 7 În situația neexecutării sau executării cu întârziere a obligației de plată prevăzută la art.
6 clientul se obligă să plătească furnizorului penalități de întârziere în cotă de 0,06 % pentru fiecare zi
de înârziere pentru suma rămasă neachitată. Penalitățile se vor calcula începând cu prima zi de
întârziere după data scadentă până în ziua în care suma plătită este înregistrată în contul furnizorului.
Art. 8 Refuzul total sau parțial al facturii emise de furnizor poate fi comunicat acestuia în
maxim 5 zile de la data primirii facturii în original. În cazul în care refuzul nu este formulat la
termenul prevăzut se consideră că factura a fost acceptată în întregime la plată.
VI. Drepturi și obligații
Art. 9 (1) Furnizorul are următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea facturilor serviciului de furnizare a gazelor naturale și a
majorărilor de întârziere;
b) să solicite clientului o garanție finaciară destinată realizării obligațiilor contractuale;
c) să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele cazuri:
- forță majoră;
- stare de necesitate, când este periclitată viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor
materiale;
- la solicitarea scrisă a operatorului de transport Transgaz SA, în situații de criză (deficit de
presiune
și/sau debit) care pericliteaza siguranța sistemului;
- la solicitarea scrisă a operatorului de transport Transgaz SA, în situația reviziilor și
reparațiilor programate; în această situație furnizorul va trimite notificarea clientului de îndată de o va
primi;
- neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare dupa a 45-a zi de la
data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice, respectiv neachitarea facturii de penalitați
de întârziere după a 30-a zi de la data facturii;
(2) Furnizorul are următoarele obligații:
a) să asigure furnizarea gazelor naturale, în condiţiile şi cu respectarea presiunii prevăzute în
contract, precum şi a condiţiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu
reglementările în vigoare;
b) să factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale şi, după
caz, a majorărilor de întârziere şi să transmită clientului factura lunară;
c) să informeze clientul în legătură cu serviciile prestate de operatorul de sistem, a căror
contravaloare este cuprinsă în preţul final;
d) să notifice clientul cu privire la orice intenție de modificare a condițiilor/clauzelor
contractuale, inclusiv dreptul de a denunța contractul în cazul în care clientul final nu acceptă
noile condiții notificate; notificarea clientului cu privire la majorarea prețului/tarifului se face in
mod direct, prin transmiterea unei noi oferte tip cu 30 de zile înainte de aplicarea noilor prețuri;
e) să soluţioneze orice sesizare, plângere a clientului privind serviciul de furnizare şi să
comunice acestuia răspunsul, conform reglementărilor în vigoare;
f) să furnizeze la cererea clientului, pe baza datelor puse la dispoziţie de operatorul de
sistem, informaţii privind istoricul de consum lunar, avut în vedere la emiterea facturii, pe o
perioadă de până la 24 luni anterioare solicitării;
g) să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea clientului;
h) să anunţe clientul, în baza informaţiilor primite de la operatorul de sistem, asupra efectuării
reviziilor şi a reparaţiilor instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea clientului;
i) să ofere clientului prin intermediul notificarilor si al paginii de internet informații
actualizate privind prețurile/tarifele aplicabile;
j) să anunţe telefonic clientul, în maximum 3 ore de la primire, dispoziţia Dispeceratului
Naţional de Gaze Naturale privind limitarea sau întreruperea furnizării, în condiţiile în care sunt
periclitate siguranţa şi integritatea SNT al gazelor naturale sau în cazul clientilor racordaţi la
conductele din amonte, dispoziţia Operatorului conductelor din amonte privind limitarea sau
întreruperea furnizării şi să notifice ulterior clientului această situaţie în maximum 12 ore – pentru
clientul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5;
k) să asigure reluarea furnizării gazelor naturale, sub condiţia permiterii accesului de către
client, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării motivului întreruperii;
l) să precizeze clientului, în cazul notificării privind limitarea, nivelul de presiune până la
care se face limitarea şi termenele de limitare;
m) să preia, să înregistreze şi să soluţioneze în conformitate cu legislaţia în vigoare orice
reclamaţie legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor aparţinând operatorului de
sistem sau clientului;
n) să informeze clientul cu privire la obligaţiile furnizorului care derivă din Standardul de
performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, să respecte prevederile acestuia şi să
plătească penalităţile prevăzute de acesta; modalitatea de rambursare aplicată este compensarea
sumelor datorate către furnizor din factura de consum a clientului;

o) să notifice clientul orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de
furnizare.
Art. 10 (1) Clientul are următoarele drepturi:
a) să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
b) să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale;
c) să solicite verificarea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
d) să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în
prezenţa personalului împuternicit al furnizorului/operatorului sistemului de distribuţie/transport al
gazelor naturale;
e) toate celelalte drepturi corelative obligaţiilor furnizorului;
f) să primească informații privind modalitatea de soluționare a plângerilor;
g) să primească compensații/despăgubiri in cazul nerespectării calității serviciilor prevăzute in
contract, inclusiv facturarea inexactă și/sau realizată cu întârziere.
(2) Clientul are următoarele obligații:
a) să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea
serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, precum şi după caz, majorările de
întârziere aferente;
b) să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare
şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor
naturale;
c) să nu revândă gazele naturale contractate;
d) să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului de măsurare aflat
în proprietatea sa, inclusiv a reparaţiilor necesare menţinerii în clasa de exactitate;
e) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în
funcţionarea echipamentului de măsurare şi să asigure accesul împuternicitului operatorului
de sistem la acesta;
f) să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice
moment pe perioada derulării contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe
proprietatea clientului;
g) să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul
de furnizare.
VII.Raspundere contractuala
Art. 11(1) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a
gazelor naturale în termenul stipulat la art. 6 alin. 3) atrage:
a) perceperea majorărilor de întârziere conform art. 7;
b) întreruperea furnizării gazelor naturale conform art. 9, alin1), lit. (c);
c) rezilierea contractului de drept, începând cu a 61-a zi calendaristică de la data emiterii
facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care clientul nu achită integral
contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere.
(2) În cazul în care data scadenței este o zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin (1) se
prelungesc până la prima zi lucratoare de după aceasta.
Art. 12 (1) În termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligaţiile de
plată scadente este plătită la casieria furnizorului sau, după caz, de la momentul la care clientul
face dovada plăţii, furnizorul este obligat să asigure reluarea furnizării gazelor naturale.
(2) În cazul în care echipamentul de măsurare este situat pe proprietatea clientului, furnizorul
este obligat să reia furnizarea în termenul prevăzut la alin. (1), sub condiţia permiterii accesului de
către client.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) cazurile în care contractul de furnizare a fost
reziliat. În acest caz se încheie un nou contract de furnizare, sub condiţia achitării în prealabil a
facturilor restante şi a majorărilor de întârziere.
(4) Demontarea echipamentului de măsurare nu poate avea loc decât după rezilierea
contractului de furnizare.
Art. 13 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, altele decât obligaţia de plată a clientului,
partea în culpă plăteşte celeilalte părţi daune-interese, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 14 Răspunderea furnizorului/clientului de gaze naturale este condiţionată de îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiţii:
a)
notificarea de către client/furnizor a situaţiei constatate, în limita termenului de
prescripţie prevăzut de legislaţia în vigoare;
b) prezentarea de către client/furnizor, furnizorului/clientului a documentelor justificative
care atestă
nivelul daunelor.
VIII Încetarea contractului
Art. 15 (1) Prezentul contract încetează:
a) prin reziliere, în caz de neplată a facturilor restante, în conformitate cu prevederile art. 11 alin.
(1), lit. c);
b) prin denunţare unilaterală, conform alin. (2) a prezentului articol;
c) prin acordul părţilor;
d) prin reziliere, în cazul neexecutării de către una dintre părţi a obligaţiilor sale contractuale,
altele decât cele prevăzute la litera a). În acest caz, rezilierea va deveni efectivă, în situaţia în care
neexecutarea obligaţiei nu este remediată de partea în culpă în termen de 30 de zile calendaristice de
la primirea de la cealaltă parte a unei notificări în acest sens;
e) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, în cazul declarării
falimentului furnizorului şi/sau al clientului sau în cazul consumului fraudulos;
f) prin ajungere la termen, în condiţiile prevăzute la art. 2 alin (1)
(2) Clientul poate denunţa unilateral contractul de furnizare, pe baza unei notificări
prealabile adresate şi înregistrate la furnizor cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de
momentul în care denunţarea devine efectivă.
(3) Rezilierea contractului de furnizare nu are nici un efect asupra obligaţiilor
decurgând din executarea contractului până la momentul rezilierii acestuia.
IX Notificări
Art. 16 (1) Toate notificările se transmit în scris, prin remitere directă, prin curier, poștă, fax sau email.
(2) În cazul în care notificarea se face prin poştă, aceasta se transmite prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de
către acesta a confirmării de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată
îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.
(3) Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după ce au
fost expediate, confirmarea electronică de transmitere prin fax fiind considerată dovada recepţiei.
(4) Notificările remise personal se consideră primite în ziua înregistrării lor la destinatar.
Art. 17 Schimbarea adresei oricăreia dintre părți va fi notificată cu cel puțin 5 zile înainte de a deveni
efectivă.
X Clauze finale
Art. 18 Prezentul contract se poate modifica și/sau completa pe baza încheierii de acte adiționale
cu acordul ambelor părți.
Art. 19 Prezentul contract se completează cu prevederile Legii gazelor nr. 123/2012, cu modificările
şi completările ulterioare, Codului comercial, Codului civil, Regulamentului privind stabilirea unor
raporturi juridice între furnizori şi clientii de gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE
nr. 42/2013, Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în
România, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 62/2008, cu modificările ulterioare,
precum şi cu celelalte reglementări specifice în vigoare.
Art. 20 Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestui contract să fie rezolvate pe cale amiabilă.
Art. 21 Neînţelegerile privind validitatea contractului de furnizare sau cele rezultate din
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, se
soluţionează de către instanţa de judecată competentă ori se supun arbitrajului, la alegerea părţilor.
Art. 22 Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, în termenele şi în condiţiile stabilite de
lege.

Prezentul contract a fost întocmit astăzi ...................... în 2 (două) exemplare originale cu
aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.
Program de consum
Programul de consum pentru anul ......
SC………….....
Luna

Istoric de consum al anului /
cantităţi lunare determinate în

Program de consum solicitat
de client*

baza profilului de consum anual
mc
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Consum total

unităţi de energie

mc

unităţi de energie

