CONTRACT
DE VÂNZARE - CUMPĂRARE A GAZELOR NATURALE
nr. ___ din _______

Cap. I Părţile contractante
C-Gaz & Energy Distribuție S.R.L., în insolvență, in insolvency, en procédure collective, cu sediul în
Bucureşti, bld. Poligrafiei nr. 75, etaj 6, camera 61, sector 1, Tel. 021 231 43 00, Fax 021 231 43 70, având
număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/21156/2008, cu număr de identificare RO24886568,
cont bancar nr. RO67 BRDE 445S V845 0230 4450, deschis la BRD Sucursala Dorobanți, reprezentată legal
de Peter Braun în calitate de Administrator Special, titular al Licenței de Furnizare a gazelor naturale nr.
1908 din 04.12.2013, în calitate de Vânzător,

și
____________________, cu sediul în ____________________________________________________ Tel.
__________, Fax __________, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului ____________ cu
număr de identificare ________________ cont bancar nr. _________________________________
deschis la ____________________ reprezentată legal de __________________ în calitate de
_____________________, titular al Licenței de Furnizare a gazelor naturale nr. ____din ________, în
calitate de Cumpărător,
Vânzătorul şi Cumpărătorul, denumiţi în continuare, în mod individual partea şi în mod colectiv, părţile,
au convenit încheierea prezentului contract de vânzare-cumpărare de gaze naturale (Contractul), cu
respectarea următorilor termeni şi condiţii:
Art. 1- Termenii utilizați au sensul definit în Anexa nr. 1 la prezentul contract.
Cap. II Obiectul contractului
Art. 2- (1) Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea de către Vânzător şi cumpărarea de către
Cumpărător a unor cantităţi ferme de gaze naturale din producția internă, exprimate în unităţi de energie
(Cantitatea contractată). Transferul dreptului de proprietate se face în Punctul Virtual de Tranzacţionare
(PVT), pe baza raportului de tranzacționare pus la dispoziția părților de către operatorul Pieței centralizate
de gaze naturale. Cantitățile de gaze naturale urmează a fi livrate de către Vânzător şi preluate de către
Cumpărător în profil zilnic constant, cu rotunjirea cantității din ultima zi de livrare, în scopul obținerii
cantității contractate.
(2) Cantitatea contractată de gaze naturale (Cantitatea contractată) care face obiectul prezentului
contract este fermă, atât la nivelul cantității totale, exprimată în MWh, cât și la nivelul cantităților lunare
(CCL) (MWh) și a cantităților zilnice (MWh/zi), prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul contract, Vânzătorul
având obligația de a o livra, iar Cumpărătorul de a o prelua, la prețul prevăzut la art. 7, în condițiile
prezentului contract.

(3) Cantitatea contractată lunar (CCL) se determină ca sumă a cantităților zilnice (CCZ) contractate în luna
contractuală respectivă.
(4) În cazul modificării reglementărilor în vigoare, prevederile prezentului contract se modifică în mod
corespunzător.
Cap. III Obligaţia de preluare
Art. 3-(1) Cumpărătorul are obligația de a prelua sau de a plăti, în cazul în care CCZ a fost pusă la dispoziția
Cumpărătorului și nu a fost preluată de acesta în conformitate cu termenii și condițiile prezentului
contract, o cantitate de gaze naturale de 100% din CCZ.
(2) Obligaţia Cumpărătorului de preluare a gazelor naturale stabilită la alin. (1) se reduce în mod
corespunzător dacă livrarea gazelor naturale de către Vânzător către Cumpărător a fost întreruptă sau
limitată din cauza existenţei unui caz de forţă majoră sau a oricărei alte situații prevăzute de lege.
(3) În cazul în care Cumpărătorul, pentru alte motive decât cele prevăzute la alin. (2) nu preia 100% din
CCZ, va plăti Vânzătorului o sumă compensatorie egală cu valoarea gazelor naturale contractate și
nepreluate în luna contractuală respectivă, calculată ca produs între prețul prevăzut la art. 7 din contract
și cantitatea de gaze naturale nepreluată.
(4) Obligația de preluare a Cumpărătorului este identică cu suma cantităților zilnice de gaze naturale
tranzacționate de părți în PVT și confirmate zilnic în platforma GMOIS a S.N.T.G.N. Transgaz S.A.,
cantitatea alocată zilnic fiind identică cu cea nominalizată zilnic în conformitate cu prevederile Art. 9.
Cap. IV Obligaţia de livrare
Art. 4-(1) Vânzătorul are obligația de a livra Cumpărătorului întreaga cantitate de gaze naturale
contractată, în conformitate cu termenii și condițiile prezentului contract.
(2) În cazul în care Vânzătorul, pentru alte motive decât cele prevăzute la art. 3 alin. (2), nu livrează 100%
din CCZ, atunci acesta va plăti Cumpărătorului o sumă compensatorie egală cu valoarea gazelor naturale
contractate și nelivrate în luna contractuală respectivă, calculată ca produs între prețul prevăzut la art. 7
din prezentul contract și cantitatea nelivrată.
(3) Obligația de livrare a Vânzătorului se va realiza în PVT și este identică cu suma cantităților zilnice de
gaze naturale tranzacționate de părți în PVT și confirmate zilnic în platforma GMOIS; cantitatea alocată
zilnic este identică cu cea nominalizată zilnic, în conformitate cu prevederile art. 9.
Cap. V Durata contractului
Art. 5-(1) Prezentul contract produce efecte de la data semnării lui de către ambele părți.
(2) Părțile convin ca perioada de livrare a cantității de gaze naturale contractată prin prezentul contract
începe la data de 01.10.2020 ora 7 a.m și se încheie la data de 01.04.2021, ora 7 a.m..
Cap. VI Transferul dreptului de proprietate asupra gazelor naturale
Art. 6-(1) Transferul dreptului de proprietate asupra gazelor naturale contractate se face în PVT, în
conformitate cu prevederile Codului Reţelei pentru Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale

(Codul Rețelei), aprobat prin Ordinului președintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Cheltuielile ocazionate de transferul dreptului de proprietate asupra gazelor naturale în PVT sunt
suportate conform prevederilor legislaţiei în vigoare, după cum urmează:
a) Vânzătorul consimte să suporte plata tuturor costurilor, fără a se limita la impozite, taxe sau tarife
înainte de sau în momentul livrării gazelor naturale în PVT către Cumpărător. Părțile au obligația de a
respecta procedurile și termenele de introducere a datelor în platforma GMOIS a Operatorului de
Transport și Sistem (OTS), conform prevederilor Codului Rețelei;
b) Cumpărătorul consimte să suporte plata tuturor costurilor, fără a se limita la: impozite, taxe sau tarife
după preluarea gazelor naturale de către Cumpărător în PVT, inclusiv pentru accizele aferente gazelor
naturale cumpărate.
(3) Pentru fiecare zi “n” de livrare, părțile au obligația de a notifica în platforma GMOIS a OTS transferul
dreptului de proprietate în PVT pentru cantitatea zilnică de gaze naturale programată a fi predată/
preluată, în conformitate cu prevederile art. 10.
(4) Cantitatea zilnică de gaze naturale efectiv preluată de Cumpărător în ziua “n” va fi cantitatea
confirmată în platforma GMOIS a OTS ca fiind transferată între părți în PVT în ziua respectivă, în baza
prezentului contract și în conformitate cu prevederile Codului Rețelei.
Cap. VII Preţul contractului. Condiţii de facturare şi modalităţi de plată
Art. 7-(1) Preţul gazelor naturale care fac obiectul prezentului contract rezultat în urma sesiunii de
tranzacționare conform Raportului de tranzacționare nr. _________________este de _______lei/MWh.
Preţul este ferm pentru părţi şi nu poate fi modificat pe parcursul derulării prezentului contract.
(2) Prețul prevăzut la alin. (1) reprezintă contravaloarea gazelor naturale considerate ca marfă, la care
sunt adăugate taxele aplicabile până la punctul de livrare, precum și tariful de rezervare de capacitate de
intrare SNT și nu cuprinde TVA și accize.
(3) Obligaţia de declarare şi plată a accizei, dacă aceasta trebuie plătită către Bugetul Consolidat al Statului,
pentru gazele naturale achiziţionate în baza prezentului contract aparține Cumpărătorului și se stabilește
în conformitate cu prevederile legislației fiscale în vigoare.
(4) Cumpărătorul va pune la dispoziția Vânzătorului „Notificarea privind utilizarea produselor în regim de
scutire de la plata accizelor” potrivit art. 399 din Codul Fiscal sau va completa lunar „Declarația pe propria
răspundere”, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul contract.
Valoarea accizelor, calculată în funcție de datele comunicate de Cumpărător prin „Declarația pe propria
răspundere” și de reglementările în vigoare la data emiterii facturii de plată finale lunare va fi adăugată la
aceasta.
Art. 8 (1) Pentru plata de către Cumpărător a contravalorii gazelor naturale predate / preluate în fiecare
lună contractuală de livrare, Vânzătorul va emite două facturi fiscale, respectiv:
a) o factură fiscală pentru plata în avans a 50% din valoarea CCL, ce va fi emisă cu minimum 10 (zece) zile
lucrătoare înaintea primei zi de livrare, cu data scadentă de plată la 4 (patru) zile lucrătoare de la data

emiterii facturii. În cazul în care data scadentă este o zi nelucrătoare, suma facturată va fi achitată în
următoarea zi lucrătoare.
b) o factură fiscală pentru diferența de 50% din valoarea CCL, ce va fi emisă până pe data de 5 (cinci) a
lunii de livrare, cu data scadentă de plată la patru zile lucrătoare de la data emiterii facturii. În cazul în
care data scadentă este o zi nelucrătoare, suma facturată va fi achitată în următoarea zi lucrătoare.
(2) Pentru regularizarea eventualelor diferențe, Vânzătorul va emite o factură finală de regularizare, în
termen de 20 (douăzeci) de zile calendaristice după sfârșitul lunii de livrare, cu data scadentă de plată de
5 (cinci) zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadentă este o zi nelucrătoare,
suma facturată va fi achitată în următoarea zi lucrătoare.
(3) În cazul în care Cumpărătorul nu a efectuat plata avansului în conformitate cu prevederile alin. (1),
Vânzatorul este exonerat de obligația livrării CCL. Nelivrarea gazelor naturale nu dă naștere vreunei
obligații și / sau răspunderi contractuale din partea Vânzătorului.
(5) Facturile emise de Vânzător conform prevederilor prezentului contract se vor transmite
Cumpărătorului prin fax sau prin mijloace electronice, şi în original, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire.
(6) Plata facturilor se va efectua de către Cumpărător prin virament bancar sau prin orice alt tip de
instrument de plată legal convenit de către părţi.
(7) Plata se consideră efectuată la data la care contul bancar al Vânzătorului este creditat cu suma
reprezentând valoarea facturată. Plata se va face în contul Vânzătorului înscris pe factură.
(8) Cumpărătorul va menţiona pe ordinul de plată, în mod explicit, factura care se achită și va transmite
imediat Vânzătorului o copie a acestuia, prin fax, conform prevederilor art. 17.
(9) Neefectuarea plății facturilor la termenul scadent, dă dreptul Vânzătorului:
a) să perceapă o cotă a dobânzilor de întârziere egală cu nivelul dobânzilor pentru neplata la termen a
obligaţiilor de plată la bugetul de stat consolidat, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
imediat următoare datei scadente și până la achitarea integrală a debitului, inclusiv ziua plăţii;
b) să limiteze/întrerupă livrarea gazelor naturale, în termen de 24 (douăzecişipatru) de ore de la
transmiterea în acest sens a unei notificări către Cumpărător, OD și OTS.
(10) Toate celelalte facturi emise conform prevederilor contractuale, spre exemplu, dar fără a se limita la
acestea, pentru: dezechilibre, dobânzi de întârziere, sume compensatorii pentru nepreluarea CCL, daune
interese etc. vor avea data scadentă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii. În cazul în
care data scadentă este o zi nelucrătoare, suma facturată va fi achitată în următoarea zi lucrătoare.
Cap. VIII Procedura de nominalizare. Dezechilibre
Art. 9 - Nominalizarea zilnică reprezintă cantitatea contractata zilnică (CCZ), exprimată în MWh/zi.
Art. 10 -(1) Dacă părțile, de comun acord, nu stabilesc altfel, orice dezechilibru zilnic / lunar generat
Vânzătorului / Cumpărătorului este asumat de către Cumpărător, respectiv Vânzător și intră în
responsabilitatea Cumpărătorului / Vânzătorului.

(2) Contravaloarea dezechilibrelor generate de către Cumpărător / Vânzător se datorează celeilalte părți
și se calculează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Cap. IX Taxe şi impozite
Art. 11 (1) Vânzătorul plăteşte toate taxele şi impozitele aferente gazelor naturale livrate în baza
prezentului contract, înainte de transferul proprietății acestora către Cumpărător în PVT.
(2) Cumpărătorul plăteşte toate taxele şi impozitele aferente gazelor naturale livrate în baza prezentului
contract, după transferul proprietății asupra acestora de la Vânzător în PVT.

Cap. X Drepturi şi Obligaţii
Art. 12
(1) Vânzătorul are următoarele drepturi:
a) să încaseze contravaloarea gazelor naturale vândute în baza prezentului contract;
b) să limiteze sau să întrerupă livrarea gazelor naturale către Cumpărător în cazul neachitării la data
scadentă a facturilor emise conform prevederilor art. 8 alin. (9) lit. b);
c) să reia livrarea gazelor naturale contractate în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore de la încetarea
motivului de limitare /sistare a livrărilor;
d) să factureze Cumpărătorului toate costurile aferente cantității de gaze naturale livrate, atunci când este
cazul , în conformitate cu prevederile contractuale, şi să încaseze contravaloarea acestora;
e) să factureze Cumpărătorului contravaloarea dezechilibrelor generate Vânzătorului în conformitate cu
prevederile art. 9 (Procedura de Nominalizare);
f) să factureze Cumpărătorului gazele naturale contractate și nepreluate, cu respectarea prevederilor art.
3 alin. (3);
(2) Vânzătorul are următoarele obligaţii:
a) să livreze Cumpărătorului cantităţile de gaze naturale conform prevederilor prezentului contract;
b) să factureze Cumpărătorului toate costurile aferente cantității de gazele naturale livrate, în
conformitate cu prevederile prezentului contract;
c) să mențină, pe toată perioada de livrare a gazelor naturale contractate, dreptul de acces în PVT,
respectiv dreptul de a efectua tranzacții și transferuri de proprietate a gazelor naturale în PVT, conform
prevederilor Codului Rețelei și ale reglementărilor aplicabile în vigoare;
d) să nominalizeze OTS cantitatea de gaze naturale contractată, în conformitate cu prevederile prezentului
contract;
e) să plătească Cumpărătorului, în caz de denunţare unilaterală de către Vânzător sau de reziliere din
culpa Vânzătorului, contravaloarea gazelor naturale contractate și nelivrate;

Art. 13
(1) Cumpărătorul are următoarele drepturi:
a) să preia cantităţile de gaze naturale contractate, în conformitate cu prevederile prezentului contract;
b) să conteste plata facturilor care nu sunt conforme cu prevederile prezentului contract;
c) să factureze Vânzătorului contravaloarea dezechilibrelor generate Cumpărătorului;
d) să factureze Vânzătorului gazele naturale contractate și nelivrate, cu respectarea prevederilor art. 4
alin. (2).
(2) Cumpărătorul are următoarele obligaţii:
a) să preia cantităţile de gaze naturale contractate, în condiţiile prezentului contract;
b) să achite integral şi la termen contravaloarea gazelor naturale livrate, conform prevederilor prezentului
contract;
c) să mențină, pe toată perioada de livrare a gazelor naturale contractate, dreptul de acces în PVT,
respectiv dreptul de a efectua tranzacții și transferuri de proprietate a gazelor naturale în PVT, conform
prevederilor Codului Rețelei;
d) să nominalizeze OTS cantitatea de gaze naturale contractată, conform prevederilor prezentului
contract;
e) să plătească Vânzătorului, în caz de denunţare unilaterală de către Cumpărător sau de reziliere din vina
Cumpărătorului, contravaloarea gazelor naturale contractate și nepreluate;
Cap. XI Clauza de confidenţialitate
Art. 14 -(1) Părţile se obligă să trateze toate informaţiile, datele şi documentele de care au luat cunoştinţă
pe parcursul şi/ sau cu ocazia derulării prezentului contract ca informaţii confidenţiale şi îşi asumă
responsabilitatea pentru păstrarea caracterului confidenţial al acestora.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente şi informații:
a) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul prealabil scris al celeilalte părți contractante;
b) cele care la data dezvăluirii lor sunt de circulație publică;
c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unor obligații legale de informare;
d) cele dezvăluite către afiliaţi în scopul punerii în aplicare a prevederilor contractului, sub condiţia ca
afiliaţii să fie informaţi despre existenţa obligaţiei de confidenţialitate.
(3) În cazul în care oricare dintre părţi încalcă obligaţia de confidenţialitate cu privire la prezentul contract,
prin dezvăluirea către terţi neautorizaţi a unor informaţii care nu au caracter public, va fi obligată la plata
de daune către partea prejudiciată.

Cap. XII Răspunderea contractuală
Art. 15 -Fiecare parte va fi răspunzătoare pentru executarea şi îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale.
Părţile convin ca, în cazul ne-executării sau executării parţiale a obligaţiilor de livrare, respectiv de preluare
a cantităţilor de gaze naturale, nivelul daunelor să reprezinte valoarea calculată la Preţul contractual al
cantităţilor nelivrate din culpa Vânzătorului, respectiv nepreluate din culpa Cumpărătorului.
Cap. XIII Încetarea contractului
Art. 16 (1) Prezentul contract încetează:
a) de drept, la încheierea perioadei de valabilitate a contractului;
b) prin acordul părţilor;
c) în situația în care una din părți nu mai deține autorizațiile/ licențele necesare executării obligațiilor
asumate prin prezentul contract;
d) în cazul în care evenimentele de Forţă majoră împiedică părţile să îşi îndeplinească obligaţiile
contractuale pentru o perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile;
e) prin reziliere de către oricare din părți, ca urmare a simplei neexecutări de către cealaltă parte a
obligațiilor contractuale, fără intervenţia instanţei, fără punere în întârziere şi fără altă formalitate
prealabilă, cu notificarea celeilalte părţi aflate în culpă, cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice înainte de
data menţionată în notificarea de reziliere a contractului;
f) de drept, în caz de faliment, după caz, a părții / părților contractante.
(2) Încetarea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor contractuale deja scadente
asumate de către părţi şi neexecutate încă.
(3) Oricare dintre părţi are dreptul să denunţe unilateral prezentul contract, cu un preaviz de 30 (treizeci)
de zile calendaristice, cu obligaţia de plată a cantităţii de gaze naturale nelivrată conform prevederior art.
13 alin. (2) sau a cantităţii de gaze naturale nepreluată conform prevederilor art. 13 alin. (2).
Cap. XIV Notificări
Art. 17 (1) Părţile convin ca, pe parcursul derulării prezentului contract, toate notificările și / sau
comunicările între ele să se facă în scris şi să fie transmise prin fax, trimitere poştală recomandată cu
confirmare de primire, prin curier sau prin mijloace electronice, la adresele indicate mai jos:
Pentru Vânzător:
Adresa: Bd. Poligrafiei, nr. 75, clădirea Blue Gate, sector 1, București
Telefon: 021 231 43 00
Fax: 021 231 43 70
E-mail: contact@cged.ro

Pentru Cumpărător:
Adresa: __________________
Telefon: __________________
Fax: _______________
E-mail:_____________
Persoana de contact pe perioada de derulare
________________________________________

a

contractului

si

datele

de

contact:

(2) În cazul în care notificarea se face prin intermediul poştei, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată
cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal
primitor.
(3) Notificările verbale nu se iau în considerare de către părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul
uneia dintre modalităţile prevăzute la alin. (1) si (2).
(4) Schimbarea adresei de corespondenţă a oricăreia dintre părţi va fi notificată potrivit prevederilor alin.
(1), cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de a deveni efectivă.
Cap. XV Modificarea de circumstanțe
Art. 18-(1) „Modificare de circumstanţe legale“ reprezintă cazul în care, pe parcursul derulării prezentului
contract, intră în vigoare unul sau mai multe acte normative care, în raport cu obiectul de reglementare,
justifică modificarea şi/sau completarea de drept a contractului, în vederea asigurării conformării acestuia
la dispoziţiile normative intervenite.
(2) În cazul unei modificări de circumstanțe care afectează prevederile prezentulului contract, părțile se
obligă să semneze un act adițional care să reflecte respectiva modificare.
Cap. XVI Forţa Majoră
Art. 19 (1) Cazul de Forţă majoră reprezintă acel eveniment viitor, imprevizibil şi insurmontabil, care
exonerează de răspundere partea care îl invocă în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor
asumate prin contract, dacă acesta este invocat în condiţiile legii.
(2) Partea care invocă un caz de Forţă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părţi în termen de 48
(patruzecișiopt) de ore de la apariţia evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în
termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la aceeaşi data. În același timp, partea în cauză este obligată să
ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor produse de un asemenea caz.
(3) Cazurile de Forţă Majoră vor fi avizate de Camera de Comerţ și Industrie a României.
(4) În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice, părţile au dreptul
să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.
(5) Apariția unui caz de Forță Majoră nu exonerează părțile de obligațiile scadente până la data apariției
cazului de Forță Majoră.

Cap. XVII Legislaţia aplicabilă
Art. 20 (1) Prezentul contract se supune legislaţiei române în vigoare.
(2) Dispozițiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului Civil, precum și cu celelalte
reglementări în vigoare.
(3) Părţile convin ca toate neînţelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului
contract să fie rezolvate pe cale amiabilă.
(4) În caz contrar, orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest contract, inclusiv referitor la
încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele competente.
Cap. XVIII. Cesiune
Art. 21 -(1) Niciuna dintre părţi nu va putea ceda unui terţ, în niciun mod, în tot sau în parte, drepturile şi
/ sau obligaţiile sale decurgând din prezentul contract, decât cu acordul scris al celeilalte părţi, care nu
poate fi refuzat nemotivat.
(2) Notificarea intenţiei de cesionare se transmite celeilalte părţi cu minimum 5 (cinci) zile lucrătoare
înaintea datei prevăzute pentru cesionare.
(3) Partea notificată are obligaţia de a răspunde motivat, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare
de la data înregistrării notificării.
Cap. XIX. Protectia Datelor Personale
Art. 22 - Fără a aduce atingere niciunei alte clauze din prezentul document, se vor aplica legile naționale
privind protecția datelor și Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) UE 2016/679 (de la
data aplicarii sale, respectiv 25 mai 2018).
Cap. XX Clauze finale
Art. 23 -În cazul schimbării formei juridice/ reorganizării judiciare, părţile se obligă să comunice, în termen
de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la această dată, modul de preluare a obligaţiilor contractuale
reciproce.
Art. 24 -Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul contract.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi …………………………………., ca urmare a licitației din data de
……………………………… organizată pe platfoma de tranzacționare electronică administrată de Bursa Romana
de Marfuri, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

VÂNZĂTOR
C-Gaz & Energy Distribuție S.R.L.
Peter Braun
Administrator Special

CUMPĂRĂTOR

Anexa nr. 1
la contract

TERMINOLOGIE

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
Cantitate Contractată (CC) –cantitatea de gaze naturale, exprimată MWh, livrată de către Vânzător
Cumpărătorului, în conformitate cu prevederile contractului, pe durata Perioadei de Livrare
Cantitatea Contractată Zilnic (CCZ) –cantitatea de gaze naturale zilnică contractată de către Parti în PVT,
în conformitate cu prevederile contractului, pe durata Perioadei de Livrare
Perioada de Livrare - perioada cuprinsă între data de începere a livrarii, ora 7:00 a.m. ora României şi data
de sfârșit a livrarii, ora 7:00 a.m. ora României.
Zi Lucrătoare - orice zi, altă decât Sâmbăta sau Duminica sau orice sărbătoare legală, în care băncile sunt
deschise pentru operaţiuni în România
Zi Nelucrătoare- orice zi de Sâmbăta sau Duminica sau orice sărbătoare legală şi în care băncile sunt închise
pentru efectuarea oricăror operaţiuni în România
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ANEXA nr.2
la contract

CANTITATEA
de gaze naturale contractată

Luna de livrare
Octombrie 2020
Noiembrie 2020
Decembrie 2020
Ianuarie 2021
Februarie 2021
Martie 2021
TOTAL

VÂNZĂTOR
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Peter Braun
Administrator Special

Cantitate contractata lunar

Cantitate contractata zilnic

CUMPĂRĂTOR

Anexa nr. 3
la contract

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Prin prezenta, declarăm ca gazele naturale cumpărate în luna _______________ anul _________ de la
S.C. _________________________ conform Contractului de vânzare – cumpărare nr. ________/
________ au fost utilizate de către societatea noastră în următorul / următoarele scopuri:

Gaze naturale preluate
1. Utilizate drept combustibil
pentru motor
2. Utilizate drept combustibil
pentru încălzire
2.1. în scop comercial
2.2. în scop necomercial
3. Utilizate în alte scopuri
(neaccizabile)1
Total gaze naturale preluate

1

Cantitate (GJ)

Mențiune: ____________________________________________________________________

Prezenta Declarație consituie documentul în baza căruia S.C. _____________________________
urmează să calculeze accizele aferente pentru gazele naturale vândute societății noastre în luna
_______________ anul ____________.

Semnătura reprezentant legal

Data

________________________

_________

