CONTRACT

de furnizare a gazelor naturale pentru clienti noncasnici
nr. …................... din anul …............ luna …....... ziua …........
I. PARTILE CONTRACTANTE
S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. - in reorganizare judiciara, cu sediul în localitatea
BUCURESTI, str. Dimbovita nr. 59, sector 6, tel 0372118300, fax 0372118330, e-mail:
contact@tehnologica.ro, pagina internet: www.tehnologica.ro, cod de inregistrare fiscala RO 4022079,
nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13360/1993, cont unic
RO28BRDE410SV21410064100 deschis la BRD - sucursala Militari, reprezentata legal prin
Administrator Consortiu S.M.D.A. Insolvency SPRL-G.G.E. SPRL, denumită în continuare furnizor, in
calitate de vanzator
şi
S.C. …............................................., cu sediul în ….............................., str. …............................,
Bl. …...., sc. …., etaj ..., ap. ..., judetul …........, cod postal …......., telefon ….............., fax ……………,
cu nr. de înmatriculare la ORC …................................., cod de înregistrare fiscala ….........., codul IBAN
nr. …………………………………………, deschis la ………………………………..

judetul

…........................., reprezentata de ….................................. în calitate de CLIENT ELIGIBIL DE
GAZE NATURALE, denumit în continuare client, au convenit încheierea prezentului contract.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. Obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale il constituie prestarea serviciului de furnizare
a gazelor naturale, în regim negociat, desemnand ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de
furnizor în legatura cu asigurarea cantitatilor de gaze naturale, exprimate in unitati de energie, la locul de
consum mentionat in Anexa la prezentul Contract.
III. CANTITATEA DE GAZE CONTRACTATA
Art.2. Cantitatea de gaze contractata este prevazuta in Anexa la Contract.
Art.3. Pe parcursul derularii Contractului de Furnizare, partile au dreptul sa solicite motivat modificarea
cantitatii de gaze naturale contractate, cu minim 30 zile anterior momentului modificarii.
IV. PRETUL CONTRACTUAL
Art.4. Pretul contractual pentru fiecare loc de consum este constituit din pretul amestecului de gaze
naturale, tariful de distributie gaze naturale si tariful volumetric de transport gaze naturale, conform
Anexei la Contract.
Art.5. Tarifele reglementate de transport si distributie nu pot fi negociate de catre parti si se modifica pe
perioada de valabilitate a prezentului Contract odata cu modificarea componentelor specifice prin
ordine/decizii ANRE publicate in Monitorul Oficial, pe site-ul ANRE www.anre.ro si intra in vigoare de
la data publicarii sau de la data prevazuta in ordinul/decizia ANRE, fara a fi necesara o notificare
prealabila din partea furnizorului. In acest caz, Contractul se considera modificat de drept nefiind
necesara incheierea unui act aditional.
Art.6. Niciuna din parti nu va avea posibilitatea de a denunta sau inceta prezentul Contract sau de a
solicita amendarea Contractului in cazul modificarii tarifelor reglementate de transport si de distributie.
Art.7. Pretul contractual este exprimat in Lei/MWh si nu include TVA si acciza conform Codului fiscal
in vigoare.

V. CONDITII DE FACTURARE A CANTITATII DE GAZE NATURALE
Art.8. Pe baza citirii aparatelor de masura, furnizorul va intocmi factura lunara care va cuprinde
contravaloarea gazelor naturale efectiv consumate.
Art.9. Facturile in original vor fi transmise clientului, la cerere, astfel:
a) la adresa de corespondenta, prin posta;
b) la adresa punctului de consum prin personal propriu;
c) in format electronic pe o adresa de e-mail comunicata, in scris, de client.
Art.10. Factura lunara se va transmite/comunica pana cel tarziu in ziua de 12 a lunii urmatoare celei
pentru care s-a emis factura.
VI. TERMENE DE PLATA
Art.11. Toate facturile emise de furnizor vor fi platite de catre cumparator in termen de 30 zile
calendaristice de la data emiterii facturii.
Art.12. Daca factura este scadenta intr-o zi nelucratoare, plata va fi facuta fara calcul de dobanzi
penalizatoare in prima zi lucratoare dupa ziua scadentei.
Art.13. Plata contravalorii facturilor se va face prin intermediul urmatoarelor modalitati de plata puse la
dispozitia clientului: casieriile de la punctele de lucru, transfer bancar si Internet Banking in conturile
bancare ale furnizorului mentionate pe factura.
Art.14. Obligatiile de platra sunt considerate ca fiind executate la data intrarii sumelor de bani in contul
bancar al furnizorului.
VII. DOBANZI PENALIZATOARE
Art.15. Neachitarea facturii reprezentînd contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale,
atrage perceperea de majorări de întîrziere, nivelul majorării de întîrziere este de 0,04%/zi calendaristica
din suma neachitata la scadenta, incepand cu ziua urmatoare datei scadentei, pana la achitarea integrala a
facturii.
VIII. GARANTII
Art.16. In cazul in care clientul depaseste de mai mult de 2(doua) ori termenul scadent de plata a
facturilor, acesta este obligat sa prezinte furnizorului un instrument financiar de garantare a platilor.
Art.17. Valoarea garantiei prevazute la art. 16. trebuie sa acopere contravaloarea consumului mediu al
unei luni din perioada de iarna (octombrie – martie).
Art.18. Garantia este destinata indeplinirii obligatiilor contractuale ale clientului, la adapostul unor
evenimente viitoare neprevazute, care ar putea sa il aduca pe acesta in stare de incapacitate de plata si
poate fi executata de catre furnizor in cazul in care clientul nu isi indeplineste obligatiile prevazute
contractual.
Art.19. In cazul constatarii, conform prevederilor legale in vigoare, a unor actiuni menite sa denatureze
in orice fel indicatiile echipamentelor de masura sau sa sustraga gaze naturale prin ocolirea
echipamentelor de masurare, clientul este obligat sa constituie in favoarea furnizorului o garantie
financiara.
Art.20. Valoarea garantiei prevazute la art. 19. trebuie sa acopere contravaloarea consumului mediu
anual de gaze naturale aferent unei perioade de maxim un an.
Art.21. Garantiile prevazute la cap. VIII se constituie in termen de 7 zile calendaristice de la data
solicitarii inaintate de catre furnizor.
IX. DURATA CONTRACTULUI
Art.22. Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe perioada …......................-.......................
Art.23. Prelungirea Contractului se poate realiza cu acordul partilor, consemnat intr-un act aditional la
acest Contract sau in mod automat si tacit in cazul in care niciuna dintre parti nu notifica in scris celeilate

parti faptul ca nu doreste prelungirea automata a prezentului Contract cu minim 45 de zile calendaristice
inainte de data expirarii duratei sale de valabilitate, prezentul Contract fiind in acest caz prelungit de
drept.
Art.24. Oricare dintre parti are dreptul de a denunta prezentul Contract in conditiile transmiterii unei
notificari prealabile, scrise, cu cel putin 21 zile calendaristice anterior momentului la care se doreste
incetarea acestuia.
Prezentul contract este completat de Condiţiile Generale pentru furnizarea gazelor naturale, care
fac parte integrată din prezentul contract si reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala
sau scrisa dintre acestea, anterioara incheierii lui.
Prezentul contract a fost încheiat în 2(doua) exemplare, cîte un exemplar pentru fiecare parte
contractantă si intra in vigoare la data de __________________

FURNIZOR
Reprezentant Legal,

CLIENT
Reprezentant Legal,

Anexa
Anexa la Contractul de furnizarea a gazelor naturale la clientii noncasnici
Nr. …............ din ….........................

1. Punctul de consum: str. ….........................................................
2. Grafic de livrari:
Perioada de livrare

Istoric de consum (MWh)

Cantitate estimata (MWh)

…...............................
…...............................
…...............................
…...............................
…...............................
…..............................
…..............................
….............................
….............................
….............................
….............................
….............................
….............................
….............................
TOTAL

3. Categorie de consum: …........................................
4. Pretul contractual:
Pretul amestecului de gaze naturale (lei/MWh)
Tarif de distributie a gazelor naturale (lei/MWh)
Tarif volumetric de transport gaze naturale (lei/MWh)
Pretul contractual (lei/MWh)

….......
….....
…...
….........

Preturile nu contin TVA si acciza conform Codului Fiscal in vigoare.
FURNIZOR
Reprezentant Legal

CLIENT
Reprezentant Legal

Condiţii generale pentru furnizarea gazelor naturale

1. Definitii
In prezentul Contract, termenii utilizati se definesc dupa cum urmeaza:
Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) – autoritatea administrativa
autonoma, cu personalitate juridica, sub control parlamentar, finantata integral din venituri proprii,
independenta decizional, organizatoric si functional, avand ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea
si monitorizarea aplicarii ansamblului de reglementari obligatorii la nivel national necesar functionarii
sectorului si pietei energiei electrice, termice si a gazelor naturale in conditii de eficienta, concurenta,
transparenta si protectie a consumatorilor;
Client eligibil – clientul care este liber sa isi aleaga furnizorul de gaze naturale de la care cumpara gaze
naturale;
Client noncasnic – clientul care cumpara gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu;
Furnizarea gazelor naturale – activitatea comerciala de vanzare a gazelor naturale, inclusiv GNL, catre
clienti;
Furnizor – persoana fizica sau juridica ce realizeaza activitatea de furnizare a gazelor naturale;
Pret contractual – pretul prevazut la cap. IV din Contractul de furnizare a gazelor naturale;
Gaze naturale – gazele libere din zacamintele de gaz metan, gazele dizolvate in titei, cele din capul de
gaze asociate zacamintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor
lichide;
MWh – unitatea de energie in care sunt exprimate preturile si tarifele in sectorul gazelor naturale;
Puterea calorifica superioara (PCS) – cantitatea de caldura care se elibereaza prin arderea completa in
aer a unei cantitati specifice de gaz, astfel incat presiunea la care reactia are loc ramane constanta si toti
produsii fiind in stare gazoasa, cu exceptia apei formate prin combustie, care este condensata la starea
lichida la temperatura mentionata mai sus. Temperatura ssi presiunea mentionate mai sus trebuie
specificate.
2. Acciza, TVA
2.1 Acciza si TVA, conform cu Codul Fiscal in vigoare, vor fi aplicate fiecarei facturi lunare.
2.2 In cazul in care clientul poate beneficia de regim de scutire de la plata accizelor conform Codului
Fiscal, acesta va notifica furnizorul si va pune la dispozitia acestuia toate documentele prevazute de
legislatia in vigoare in vederea scutirii de la plata accizelor (notificarea depusa la Autoritatea Teritoriala
Vamala). In plus, clientul va completa formularul “Declaratie pe proprie raspundere cu privire la
aplicarea accizei pentru gazele naturale” si o va trimite furnizorului la data semnarii Contractului, in caz
contrar clientul nu va mai putea solicita restituiri de acciza.
3. Calitatea serviciilor de furnizare a gazelor naturale
3.1 Furnizorul asigura un sistem de comunicare cu clientii, prin care se ofera posibilitatea informarii
asupra aspectelor de interes in legatura cu furnizarea gazelor naturale.
3.2 Furnizorul va asigura continuitatea in alimentarea cu gaze naturale, cu exceptia clientilor
intreruptibili de siguranta, conform reglementarilor in vigoare.
3.3 Furnizorul va livra gaze naturale care sa respecte conditiile minime de calitate prevazute in legislatia
in vigoare. Presiune de furnizare a gazelor naturale la intrarea in instalatia de utilizare va fi asigurata
conform valorilor precizate in acordul de acces.
3.4 Conversia cantitatilor de gaze din metri cubi in unitati de energie se efectueaza utilizand Puterea
calorifica superioara (PCS).
3.5 PCS utilizata de furnizor la facturarea consumului de energie pentru clientii sai se determina conform
prevederilor Regulamentului de masurare.
4. Prelungirea, rezilierea si incetarea Contractului
4.1 Prelungirea Contractului – conform prevederilor art. 21 din Contract, Contractul se considera
prelungit tacit, daca niciuna dintre parti nu trasnmite celeilalte o notificare scrisa de incetare a
Contractului cu 45 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.2 Rezilierea Contractului:
a) Prezentul Contract este reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in intarziere, transmiterea
vreunei notificari, indeplinirea vreunei formalitati sau interventia instantelor de judecata, in cazul in
care clientul nu isi indeplineste oricare dintre obligatiile sale esentiale prevazute la cap. VI, art. 13 si
art. VIII din Contract.
b) Furnizorul poate rezilia unilateral Contractul, fara punere in intarziere, fara interventia instantelor
de judecata si fara nicio alta formalitate, pe baza unei simple notificari de reziliere transmisa
clientului, in caz de consum fraudulos.
c) In cazurile de reziliere prevazute la punctele a) si b) ale prezentului articol, Contractul va fi
considerat reziliat de drept fara vreo alta formalitate sau interventia instantelor de judecata, la data
primirii de catre client a declaratiei de reziliere din partea furnizorului.
4.3 Incetarea Contractului
Contractul de furnizare inceteaza in urmatoarele situatii:
a) prin ajungerea la termen, in situatia in care a fost incheiat pentru o perioada determinata si intentia
de neprelungire a Contractului este notificata cu minim 45 zile calendaristice inainte de termenul
stabilit pentru incetare prin expirare a Contractului;
b) in cazul rezilierii Contractului in conformitate cu art. 4.2 din Conditii generale pentru furnizarea
gazelor naturale;
c) in cazul denuntarii unilaterale, in conformitate cu art. 23 din Contract;
d) cu acordul partilor;
e) in alte cazuri prevazute de lege.
5. Limitare, sistarea si/sau reluarea furnizarii gazelor naturale
Limitarea furnizarii gazelor naturale
5.1 Furnizorul are dreptul, fara preaviz, sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea gazelor naturale in
urmatoarele situatii:
a) in cazul dispozitiei data de Directia Operator Piata Gaze Naturale din cadrul SNTGN Transgaz, in
conformitate cu reglementarile in vigoare/stare de necesitate;
b) in situatii de avarie in SNT.
5.2 Furnizorul are dreptul, cu un preaviz de 5 zile calendaristice sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea
gazelor naturale in urmatoarele situatii:
a) in cazul neachitarii contravalorii facturilor si a dobanzilor penalizatoare aferente, conform art. 11 si
13 din Contract sau a altor sume datorate de catre Client in temeiul prezentului Contract;
b) in cazul in care clientul nu depune o garantie conform art. 8 din Contract.
Sistarea furnizarii:
5.3 Furnizorul are dreptul, fara preaviz, sa intrerupa furnizarea gazelor naturale in urmatoarele situatii:
a) la incetarea valabilitatii prezentului Contract;
b) in stare de necesitate, cand se pericliteaza viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor
materiale;
c) in cazul remedierii, modificarii, inlocuirii de conducte si instalatii sau orice alte masuri imediate de
prevenire sau de inlaturare a avariilor constatate in instalatii, precum si in retelele de
transport/distributie a gazelor naturale;
d) in cazul consumului fraudulos de gaze naturale.
5.4 Furnizorul are dreptul, cu un preaviz de 2 zile, sa intrerupa furnizarea gazelor naturale in urmatoarele
situatii:
a) in cazul intreruperilor programate in sistemul de transport/distributie;
b) in cazul in care clientul nu permite accesul liber in scopul montarii, verificarii sau citirii
instalatiilor de masurare a gazelor naturale, cand acestea se afla pe proprietatea clientului;
c) in cazul in care clientul nu face dovada efectuarii verificarii tehnice periodice conform normelor
tehnice specifice aprobate de ANRE.
Reluarea furnizari:
5.5 Reluarea furnizarii gazelor naturale se va face dupa efectuarea platii integrale de catre client a
facturii, a dobanzilor penalizatoare datorate, a cheltuielilor ocazionate de intreruperea si reluarea
furnizarii si dupa constituirea de catre client a unei garantii, dupa caz, conform cap. VIII din Contract.
5.6 Cuantumul cheltuielilor ocazionate de intreruperea si reluarea furnizarii sunt stabilite de catre
operatorul de sistem, furnizorul avand obligatia sa informeze clientii inlegatura cu valoarea tarifelor
practicate de catre operatorul de sistem.

6. Obligatii si garantii.Clauza de confidentialitate
6.1 Obligatii si garantii:
a) Partile garanteaza una fata de cealalta ca prezentul Contract reprezinta o obligatie valida, legala,
opozabila in justitie in termenii acestui Contract;
b) Pe durata derularii prezentului Contract, clientul garanteaza ca pentru instalatia/instalatiile de
utilizare a gazelor naturale sunt indeplinite cerintele legislatiei in vigoare. Clientul isi asuma
responsabilitatea indeplinirii obligatiilor precizate in legislatia in vigoare, respectiv “Norme tehnice
pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”.
6.2 Clauza de confidentialitate
Partile se obliga una fata de cealalta sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor
pe care le detin ca urmare a executarii clauzelor prezentului Contract. Nu este considerata informatie
confidentiala informatia publica sau cea obtinuta si detinuta in mod legal de catre o parte din surse
externe relatiei contractuale. Nu este considerata incalcare a obligatiei de pastrare a confidentialitatii
divulgarea unor informatii confidentiale catre o autoritate publica competenta sa obtina astfel de
informatii sau catre instantele judecatoresti, ca urmare a aplicarii prevederilor legale.
7. Solutionarea litigiilor
a) Partile convin ca toate neintelegerile privind valabilitatea prezentului Contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
b) In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa
instantelor judecatoresti competente.
c) Acest Contract si toate obligatiile partilor care rezulta din derularea acestuia se supun in totalitate si
sub toate aspectele legislatiei romane in vigoare.
8. Drepturile si obligatiile partilor
8.1 In cazul schimbarii formei juridice sau reorganizarii legale, partile se obliga sa notifice, in termen de
10 zile calendaristice de la intervenirea acestei situatii, preluarea obligatiilor contractuale reciproce.
8.2 Furnizorul are, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa asigure furnizarea gazelor naturale in conditiile prezentului Contract;
b) sa initieze modificarea si completarea contractului de furnizare a gazelor naturale sau a anexelor la
acesta ori de cate ori apar elemente noi, inclusiv prin acte aditionale, atunci cand considera necesara
detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi;
c) sa verifice si sa raspunda in termenele legale tuturor reclamatiilor si sesizarilor scrise ale clientului,
conform Standardului de Performanta pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale;
d) sa respecte legislatia in vigoare si reglementarile ANRE privind furnizarea gazelor naturale
clientilor eligibili;
8.3 Furnizorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa factureze si sa incaseze contravaloarea gazelor naturale consumate de client la preturile si
termenele stabilite in acest Contract si sa aplice dobanzi penalizatoare clientului in situatia
nerespectarii termenelor de plata;
b) sa solicite clientului constituirea de garantii financiare, in situatia in care clientul nu efectueaza
platilela termenele limita stabilite, conform cap. VIII din Contract;
c) sa limiteze si/sau intrerupa furnizarea gazelor naturale in conditiile art. 5 din Conditii generale
pentru furnizarea gazelor naturale;
d) orice drepturi prevazute de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu
modificarile si completarile ulterioare, de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clientii
finali sau de alte acte normative aplicabile.
8.4 Clientul are, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor si eventualele dobanzi penalizatoare
calculate conform art. 11 din Contract;
b) sa constituie in favoarea furnizorului de gaze naturale o garantie financiara pentru un consum
maxim echivalent pentru un an, in cazul constatarii, conform prevederilor legale in vigoare, a unor
actiuni menite sa denatureze in orice fel indicatiile echipamentelor de masurare sau sa sustraga gaze
naturale prin ocolirea echipamentelor de masurare;
c) sa comunice in scris furnizorului orice modificare a elementelor de natura juridica sau
administrative avute in vedere la data semnarii contractului;
d) sa asigure accesul operatorului de distributie la citirea echipamentului de masurare, atunci cand

acesta este situat pe proprietatea clientului;
e) sa mentina starea tehnica corespunzatoare a instalatiilor de utilizare proprii, in conformitate cu
normele tehnice in vigoare;
f) orice alte obligatii prevazute de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu
modificarile si completarile ulterioare, de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clientii
finali sau de alte acte normative aplicabile.
8.5 Clientul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa fie alimentat cu gaze naturale in baza prezentului Contract in conformitate cu reglementarile
ANRE;
b) sa solicite furnizorului modificarea si completarea contractului incheiat cu acesta, atunci cand apar
elemente noi ori cand considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare;
c) sa beneficieze de solutionarea reclamatiilor conform procedurii afisate pe pagina de internet a
furnizorului (www.tehnologica.ro/gaze-naturale/furnizare);
d) orice alte drepturi prevazute explicit in favoarea clientului de legislatia in vigoare si reglementarile
ANRE privind furnizarea gazelor naturale consumatorilor eligibili.
9. Clauze finale
9.1 Prezentul Contract cuprinde Conditiile generale pentru furnizarea gazelor naturale, iar impreuna cu
Anexa care fac parte integranta din acesta reprezinta vointa partilor.
9.2 Daca modificarea Contractului se produce ca efect al modificarii cadrului legislativ in domeniul
gazelor naturale, prezentul Contract se considera modificat de drept, fara a fi necesara vreo notificare din
partea vreuneia dintre parti.

FURNIZOR
Reprezentant Legal

CLIENT
Reprezentant Legal

