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ANEXA 2 
CONDIȚII GENERALE PENTRU FURNIZAREA GAZELOR NATURALE 
 
1) DEFINIŢII:  
 
În scopul prezentului Contract, termenii utilizați se definesc după cum urmează: 
 
ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 
 
Cantitatea Contractată – cantitatea totală de gaze naturale prevăzută de prezentul 
Contract și în Anexa 2. 
 
Cantitate totală preluată – cantitatea de gaze naturale efectiv preluată și/sau 
consumată de Cumpărător  
 
Codul Rețelei – reglementarea condițiilor și regulilor de utilizare a Sistemului Național 
de Transport al gazelor naturale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
respectiv Ordinul nr. 16/2013 privind aprobarea Codului rețelei pentru Sistemul 
național de transport al gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare 
 
Consum fraudulos – consumul bazat pe înșelăciune, în vederea obținerii unui folos 
material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu 
 
Energie [MWh] – cantitatea de energie consumată de un aparat ce funcționează cu 
gaze naturale, în funcție de timpul său de utilizare. Această energie ce rezultă din 
arderea gazelor naturale este folosită direct pentru încălzire sau într-un proces 
tehnologic   
 
Fișă de evidență – fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare, respectiv de 
revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale 
 
Instalație de utilizare a gazelor naturale (IUGN) – ansamblu de conducte, aparate și 
accesorii, inclusiv focarul și coșul de evacuare a gazelor de ardere, situate după 
stația/postul de reglare a presiunii și măsurare a debitului (SRM), după caz, cu 
excepția aparatului de măsurare a debitului care face parte din sistemul de distribuție 
 
ISCIR – Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și 
Instalațiilor de Ridicat;  
 
Metru cub [m3] – cantitatea de gaze naturale care ocupă volumul de 1 m, la 
temperatura de 15oC, și presiunea de 1,01325 bar 
 
Operator de distribuție – persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de 
distribuție a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate și răspunde de 
exploatarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului în respectiva zonă și, după caz, a 
interconectărilor sale cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen 
lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru 
distribuția gazelor naturale  
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Operator de transport și de sistem – persoana fizică sau juridică ce realizează 
activitatea de transport al gazelor naturale și răspunde de exploatarea, întreținerea 
și, dacă este necesar, dezvoltarea sistemului de transport într-o anumită zonă și, 
după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității 
pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii cererii pentru transportul gazelor 
naturale  
 
Loc de Consum – în contextul prezentului Contract, reprezintă locul de consum al 
Cumpărătorului  
 
Punct de predare/preluare comercială – în contextul prezentului Contract, locul 
convenit în care Vânzătorul predă și Cumpărătorul preia cantitățile de gaze 
contractate; punctul în care gazele naturale trec din proprietatea Vânzătorului în cea 
a Cumpărătorului  
 
Putere calorifică superioară (PCS) [kWh/m3] – cantitatea de căldură care se 
eliberează prin arderea completă în aer a unei cantități specificate de gaz, încât 
presiunea la care reacția are loc rămâne constantă și toți produșii de ardere să fie 
aduși la aceeași temperatură specificată ca și reactanți, toți acești produși fiind în 
stare gazoasă cu excepția apei formate prin combustie, care este condensată la 
starea lichidă la temperatura menționată mai sus 
 
ROBOR – va însemna nivelul mediu al ratelor dobânzilor afișate de băncile 
comerciale pe piața interbancară din România la orele 11:00, după cum acesta a fost 
comunicat de către Banca Națională a României 
 
Servicii de distribuție – activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem 
de distribuție, pentru a fi furnizate clienților  
 
Servicii de transport – activitatea de vehiculare a gazelor naturale prin Sistemul 
Național de Transport (SNT), în scopul de a le livra clienților 
 
Sistem de distribuție – rețea de distribuție, respectiv ansamblul compus din conducte, 
instalații de reglare – măsurare, aparate și accesorii care funcționează la presiunea 
de lucru de pana la 6 bari inclusiv, cu excepția instalației de utilizare  
 
Sistem National de Transport (SNT) – sistemul de transport al gazelor naturale în 
regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte magistrale, precum și 
din toate instalațiile, echipamentele și dotările aferente, care asigură preluarea 
gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din 
înmagazinări și/sau import, situat pe teritoriul României și care se află în proprietatea 
publică a statului  
 
Tarif de transport – tarif reglementat pentru prestarea serviciului de transport, 
conform reglementărilor și normelor legale în vigoare 
  
Tarif de distribuție – tarif reglementat pentru prestarea serviciului de distribuție, 
conform reglementărilor și normelor legale în vigoare  
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VTP CT – verificarea tehnică periodică a microcentralei termice consumatoare de 
combustibili gazoși este o activitate tehnică desfășurată periodic, la fiecare 2 (doi) 
ani, conform prevederilor Ordinului 179/2015 pentru aprobarea Procedurii din 2015 
privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, 
precum și prescripției tehnice PT-A1/ 2010, pentru a se asigura că aparatul satisface 
cerințele de funcționare în condiții de siguranță. Această activitate nu acoperă 
service-ul, reparațiile și piesele de schimb necesare. 
 
Zi – în contextul prezentului Contract, se consideră ziua calendaristică  
 
Zi lucrătoare – va însemna orice zi calendaristică, alta decât sâmbăta, duminica sau 
orice sărbătoare legală în România. În mod corespunzător,  
 
Zi nelucrătoare – va face referire la orice zi calendaristică care nu este o zi lucrătoare 
în România 
 
Zona de calitate gaze (ZCG) – reprezintă zona pentru care calitatea gazelor naturale 
se consideră omogenă și constantă pentru o perioadă determinată de timp, 
alimentată prin una sau mai multe SRM-uri, noduri tehnologice sau panouri de 
măsurare, prin SNT sau de la producători. 
 
2) TAXE, CONTRIBUŢII, ACCIZĂ, TVA 
 
2.1. Toate comisioanele bancare în legătură cu efectuarea plăților în temeiul 
prezentului Contract vor fi suportate de către Cumpărător. 
2.2. TVA și acciza, conform Codului  fiscal în vigoare, vor fi aplicate fiecărei facturi 
lunare. 
În cazul Cumpărătorilor care desfășoară activități economice, nivelul accizei utilizat 
pentru calculul valorii accizei este cel pentru utilizare pentru încălzire în scop 
comercial. 
 
Dacă Cumpărătorul va utiliza gazele naturale în scop necomercial (respectiv în alte 
scopuri decât pentru activitatea sa economică) sau drept combustibil pentru motor, 
acesta va completa Anexa nr. 4 la contract denumită “Declarație pe proprie 
răspundere cu privire la aplicarea accizei pentru gazele naturale” și o va trimite 
Vânzătorului la data încheierii Contractului, iar Vânzătorul va aplica nivelul de acciză 
funcție de scopul declarat de către Cumpărător. 
În cazul în care Cumpărătorul declară că poate beneficia de o exceptare/scutire de la 
plata accizelor conform Codului fiscal, acesta va pune la dispoziția Vânzătorului toate 
documentele prevăzute de legislația în vigoare în vederea exceptării/scutirii de la 
plata accizelor (ex. notificarea depusă la Autoritatea Teritorială Vamală). 
2.3. Orice impozite, taxe sau contribuții impuse sau modificate de Guvern sau de alte 
instituții ale statului în legătură cu prezentul Contract, cum ar fi TVA, accize, impozite, 
fără a se limita la acestea, se suportă de către Cumpărător, Contractul fiind 
considerat modificat de drept în aceste situații, niciuna dintre Părți neavând dreptul 
de a-l denunța pentru acest motiv. 
 
3) CONDITII DE LIVRARE. CALITATE ȘI PRESIUNE. CONDIŢII PRIVIND 
VERIFICAREA SAU REVIZIA IUGN 
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3.1. Cantitatea Contractată de gaze naturale va fi livrată în Locurile de Consum 
prevăzute în Anexa nr. 1 la Contract. 
3.2. Măsurarea gazelor naturale consumate se realizează în Punctele de 
predare/preluare comercială, de către Operatorul de transport și de sistem sau 
Operatorul de distribuție, în conformitate cu legislația în vigoare. 
3.3. Vânzătorul încheie cu operatorii licențiați mai sus indicați contractele de 
transport și distribuție în scopul asigurării acestor servicii către Cumpărător. Tarifele 
aferente serviciilor de transport și distribuție încasate de Vânzător de la Cumpărător 
se vor deconta operatorilor licențiați relevanți. 
3.4. Conversia cantităților de gaze din metri cubi în unități de energie se efectuează 
utilizând puterea calorifică superioară (PCS). 
3.5. Determinarea PCS este obligația operatorului economic care predă gazele 
naturale în punctele de intrare în Zonele de calitate gaze (ZCG). 
3.6. PCS utilizată de Vânzător la facturarea consumului de energie pentru clienții săi 
se determină conform prevederilor  „Regulamentului de măsurare a cantităților de 
gaze naturale tranzacționate în România” aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, cu 
modificările și completările ulterioare.  
3.7. Exploatarea sistemelor de distribuție și transport gaze naturale reprezintă 
obligația Operatorului de distribuție/Operatorului de transport și de sistem, și nu a 
Vânzătorului. 
3.8. Parametrii tehnici de livrare la Punctele de predare/preluare: (presiune, debit) 
sunt asigurați de Operatorul de distribuție/ Operatorul de transport și de sistem, în 
funcție de modul de racordare al Cumpărătorului. 
3.9 Vânzătorul nu poate fi responsabil de exploatarea în condiții necorespunzătoare 
a Sistemelor de distribuție, respectiv al SNT. 
4.0 Condiții privind verificarea sau revizia IUGN:  
a. Serviciile de verificare/revizie tehnică periodică pentru instalația de utilizare a 
gazelor naturale, precum și cel de verificare tehnică periodică a centralei termice se 
vor executa o singură dată, la data scadentă prevăzută de legislația în vigoare, pe 
durata de valabilitate a ofertei, prin subcontractare către operatori economici 
autorizați conform cerințelor legale în vigoare (denumiți în continuare “Prestatori”), 
fără ca o asemenea subcontractare să conducă la reducerea garanțiilor sau a altor 
răspunderi asumate de către Vânzător în Contract și în prezenta Anexă. 
b. În cazul în care serviciul nu poate fi prestat în termen din culpa Cumpărătorului 
(inclusiv, dar fără a se limita la: lipsa Cumpărătorului de la locul de consum la 
data/ora propusă, refuzul sau nepermiterea accesului în amplasament a personalului 
autorizat în vederea executării serviciilor), Cumpărătorul va fi notificat în scris, o 
singură dată, în vederea stabilirii de comun acord a unei alte date și interval orar 
pentru realizarea serviciilor. În situația în care nici la a doua deplasare a 
Vânzătorului/Prestatorului nu se reușește prestarea serviciului din motivele mai sus 
menționate, Vânzătorul/Prestatorul va fi exonerat de obligațiile contractuale de a 
efectua verificarea/revizia instalației de utilizare gaze naturale și verificarea tehnică 
periodică a centralei termice, iar orice consecință generată pentru neefectuarea 
acestor servicii va reveni în exclusivitate în sarcina Cumpărătorului. Totodată, în 
situația menționată mai sus, Cumpărătorul nu va beneficia de returnarea sumelor 
achitate pentru prestarea serviciilor de verificare/revizii a instalației de utilizare gaze 
naturale și verificare tehnică periodică a centralei termice.  
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c. Prestarea privind serviciile de verificare/revizie tehnică periodică pentru instalația 
de utilizare gaze naturale, precum și cel de verificare tehnică periodică a centralei 
termice se suspendă în cazul în care furnizarea de gaze naturale este sistată. 
d. Verificarea/revizia tehnică a IUGN nu acoperă reparațiile, mentenanța și piesele 
de schimb necesare efectuării acestor servicii, acestea putând fi efectuate conform 
unei oferte specifice separate transmise de Vânzător/Prestator.  
e. Verificarea tehnică periodică a centralei termice consumatoare de combustibili 
gazoși nu acoperă service-ul, reparațiile și piesele de schimb necesare și este 
valabilă pentru o singură centrală termică, cu puterea de max. 35 kW, respectiv max. 
70 kW (în funcție de categoria de consum în care este încadrat respectivul loc de 
consum). Verificarea tehnică periodică a centralei termice se va realiza la același 
moment cu verificarea/revizia instalației de utilizare gaze naturale, la data propusă de 
Vânzător/Prestator și acceptată de Cumpărător. În cazul în care Cumpărătorul 
refuză/nu solicită realizarea serviciului de verificare tehnică periodică a centralei 
termice, acesta poate beneficia de realizarea acestui serviciu conform contractului 
doar la următoarea dată scadentă de realizare a serviciilor tehnice de 
verificare/revizie a instalației de gaze naturale, justificat de faptul că serviciul de 
verificare tehnică periodică a centralei termice se realizează împreună/în același timp 
cu serviciul de verificare/revizie a instalației de gaze naturale.  
 
4) DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
4.1 Vânzătorul are următoarele obligații: 
a) să asigure furnizarea Cantității Contractate în condițiile contractuale, în deplină 
siguranță, creând astfel Cumpărătorului cele mai bune condiții de desfășurare 
normală a procesului tehnologic de producție; 
b) să reia furnizarea gazelor naturale, în conformitate cu condițiile contractuale, după 
încetarea motivului unei întreruperi;   
c) să reglementeze accesul reprezentanților Cumpărătorului la stația de măsură; 
d) accesul la stația de măsurare va impune prezența personalului împuternicit al 
Vânzătorului/Operatorului de distribuție/transport și de sistem, în conformitate cu 
Ordinul ANRE 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților 
de gaze naturale tranzacționate în România, cu modificările și completările ulterioare; 
e) să respecte prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de furnizare 
prestat în baza Contractului; 
f) să soluționeze sesizările Cumpărătorului privind furnizarea gazelor naturale și să 
comunice acestuia răspunsul, conform reglementărilor în vigoare; 
g) să furnizeze, la cererea Cumpărătorului, pe baza datelor puse la dispoziție de 
Operatorul de transport și de sistem/Operatorul de distribuție, informații privind 
istoricul de consum lunar, pe o perioadă de până la 3 (trei) ani anterior solicitării; 
h) să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea Cumpărătorului; 
i) să anunțe Cumpărătorul, în baza informațiilor primite de la Operatorul de transport 
și de sistem/Operatorul de distribuție, asupra efectuării reviziilor și a reparațiilor 
instalațiilor Operatorului de transport și de sistem/Operatorului de distribuție aflate pe 
proprietatea Cumpărătorului; 
j) să preia, să înregistreze și să soluționeze în conformitate cu legislația în vigoare 
orice reclamație legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor 
aparținând Operatorului de transport și de sistem/Operatorului de distribuție sau 
Cumpărătorului; 
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k) să permită Cumpărătorului schimbarea efectivă a furnizorului, cu respectarea 
condițiilor/clauzelor contractuale, în termen de maximum 21 de zile calendaristice de 
la data solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE; 
l) să notifice Cumpărătorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute 
în Contract; 
m) să precizeze pe factura emisă cel puțin informațiile minime prevăzute de lege, 
printre care data emiterii facturii, perioada de facturare, data scadenței, codul locului 
de consum, indexul vechi și nou, estimat sau citit, puterea calorifică superioară, 
cantitatea de gaze naturale exprimată în m3 și unități de energie, prețul unitar, 
temeiul juridic al acestuia, modalitățile de plată, denumirea fiecărei obligații de plată 
cuprinsă în factură, valorile pentru fiecare mărime de facturat, valoarea totală de 
plată; 
m) să întocmească „Fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie 
tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale”, în 3 exemplare, unul pentru 
Vânzător, unul pentru Cumpărător și unul pentru Operatorul de sistem, fișă care 
prezintă operațiunile executate la instalația de utilizare a gazelor naturale; 
n) să înregistreze la Operatorul de sistem, în termen de maximum 5 (cinci) zile 
lucrătoare de la data întocmirii, Fișa de evidență a lucrărilor periodice de 
verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale; 
o) să transmită Cumpărătorului un exemplar al „Fișei de evidență a lucrărilor 
periodice de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale”, în 
termen de maximum 2 (două) Zile Lucrătoare de la înregistrarea acesteia la 
Operatorul de sistem; 
p) să informeze Cumpărătorul cu privire la modalitatea de realizare a documentației 
tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în situația în care aceasta nu 
există; 
r) să predea Cumpărătorului, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a 
gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, 
verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a 
gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 156/2020; 
s) alte obligații prevăzute de reglementările în vigoare. 
 
4.2. Vânzătorul are următoarele drepturi: 
a) să emită facturi în conformitate cu prevederile din Contract; 
b) să încaseze contravaloarea facturilor emise în conformitate cu prevederile 
Contractului; 
c) să încaseze contravaloarea eventualelor tarife și taxe aferente serviciului de 
transport și distribuție, impuse de operatorii licențiați ai acestor servicii, sau alte taxe 
și tarife impuse de alte autorități de reglementare, care au relevanță în execuția 
Contractului și care condiționează execuția Contractului; 
d) să limiteze furnizarea gazelor naturale, în următoarele cazuri: 
1. la cererea Cumpărătorului, adresată cu 2 (două) Zile Lucrătoare anterior; 
2. neîndeplinirea obligației de plată prevăzută în Contract în termen de 5 (cinci) Zile 
Lucrătoare de la Data Scadentă;  
3. în caz de avarie la instalațiile Cumpărătorului sau în sistemul de distribuție și/sau 
SNT, pentru remedierea, modificarea, înlocuirea conductelor și instalațiilor în scopul 
prevenirii și/sau înlăturării unui pericol; 
4. în caz de criză și/sau deficit de presiune sau debit în SNT, la dispoziția scrisă a 
Dispeceratului Național de Gaze Naturale; 
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5. la apariția stării de necesitate, când se periclitează viața, sănătatea oamenilor sau 
bunurilor; 
6. la solicitarea Operatorului de transport și de sistem/Operatorului de distribuție, în 
următoarele cazuri: 
• modificarea instalației de utilizare fără respectarea prevederilor legale în vigoare; 
• la intervenții la instalațiile de reglare-măsurare; 
• în cazul în care Cumpărătorul, pentru aparatele de utilizare prevăzute în 
reglementările ISCIR, nu deține autorizarea pentru funcționarea tehnică ISCIR sau 
nu efectuează verificarea periodică a aparatului de utilizare prin intermediul unităților 
autorizate ISCIR; 
• nepermiterea accesului persoanelor împuternicite ale Operatorului de transport și 
de sistem/Operatorului de distribuție în scopul de a schimba, de a citi, de a verifica și 
de a remedia defecțiunile intervenite la instalațiile Operatorului de sistem, pe baza 
unei înștiințări scrise transmise Cumpărătorului, când acestea se află pe proprietatea 
Cumpărătorului; 
• neexecutarea de către Cumpărător a verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice 
ale instalațiilor de utilizare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
• în alte situații prevăzute de legislația în vigoare. 
e) să întrerupă furnizarea gazelor naturale, în următoarele cazuri: 
1. la încetarea Contractului; 
2. pentru neîndeplinirea obligației de plată prevăzută în Contract în termen de 5 
(cinci) Zile Lucrătoare de la Data Scadentă;  
3. în caz de avarie la instalațiile Cumpărătorului sau în sistemul de distribuție și/sau 
SNT, pentru remedierea, modificarea, înlocuirea conductelor și instalațiilor în scopul 
prevenirii și/sau înlăturării unui pericol; 
4. la apariția stării de necesitate, când se periclitează viața, sănătatea oamenilor sau 
bunurilor; 
5. în caz de forță majoră; 
6. în caz de Consum Fraudulos al Cumpărătorului; 
7. la solicitarea Operatorului de transport și de sistem/ Operatorului de distribuție, în 
următoarele cazuri: 
• modificarea instalației de utilizare fără respectarea       prevederilor legale în 
vigoare; 
• la intervenția la instalațiile de reglare-măsurare; 
• în cazul în care Cumpărătorul, pentru aparatele de utilizare prevăzute în 
reglementările ISCIR, nu deține autorizarea pentru funcționarea tehnică ISCIR sau 
nu efectuează verificarea periodică a aparatului de utilizare prin intermediul unităților 
autorizate ISCIR; 
• nepermiterea accesului persoanelor împuternicite ale Operatorului de transport și 
de sistem/Operatorului de distribuție în scopul de a schimba, de a citi, de a verifica și 
de a remedia defecțiunile intervenite la instalațiile acestora, pe baza unei înștiințări 
scrise transmise Cumpărătorului, când acestea se află pe proprietatea 
Cumpărătorului; 
• neexecutarea de către Cumpărător a verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice 
ale instalațiilor de utilizare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
• în caz de consum fraudulos din partea Cumpărătorului; 
• în alte situații prevăzute de legislația în vigoare cu privire la furnizarea gazelor în 
regim negociat. 
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f) în cazul situațiilor de limitare și întrerupere prevăzute la art. 4.2. lit. d.2. și art. 4.2. 
lit. e.2., Vânzătorul va putea proceda la limitarea/întreruperea furnizării gazelor 
naturale pe baza transmiterii unui preaviz de 3 (trei) Zile Lucrătoare Cumpărătorului; 
g) în cazul neîndeplinirii obligației de plată a Cumpărătorului în conformitate cu 
prevederile din Contract, Vânzătorul are  dreptul să solicite, iar Cumpărătorul este 
obligat să plătească dobândă pentru plățile întârziate (denumită în cele ce urmează 
“Dobândă penalizatoare”), care este calculată începând cu (și incluzând) Data 
Scadentă până la data calendaristică la care s-a efectuat de fapt plata (excluzând 
data de plată efectivă). Rata dobânzii va fi ROBOR la 3 (trei) luni, publicată de către 
Banca Națională a României, la Data Scadentă, dacă este cazul, pe pagina de 
internet a Băncii Naționale a României http://www.bnro.ro/informatii-financiare-
3214.aspx plus patru (4) puncte procentuale pe an; 
h) în cazul în care Cumpărătorul nu achită o factură în termen de mai mult de 5 
(cinci) Zile Lucrătoare de la Data Scadentă, Vânzătorul va avea dreptul de a limita 
sau întrerupe livrarea Gazelor Naturale conform prezentului Contract cu efect imediat 
și până la încasarea tuturor plăților scadente datorate de Cumpărător;  
i) să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalația de utilizare a gazelor naturale 
executat/executate fără forme legale, identificat/identificate cu ocazia 
verificării/reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care 
este bifat acest serviciu, cu acordul Cumpărătorului și consemnarea pe Fișa de 
evidență lucrări; 
j) să întrerupă total/parțial vehicularea gazelor naturale prin instalația de utilizare de 
la robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secționare sau robinetul de 
închidere, după caz, în situația în care Cumpărătorul nu prezintă documentele din 
care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de 
evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizați, cu maximum 6 
luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare, respectiv 
din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor 
consumatoare de combustibili gazoși și/sau în situația în care nu sunt îndeplinite 
condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare prevăzute de 
reglementările tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale; 
k) alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare. 
 
4.3. Cumpărătorul are următoarele obligații: 
a)  să achite integral și la termen contravaloarea facturilor emise de Vânzător; 
b) să anunțe Vânzătorul în cazul în care urmează a avea loc o fuziune, divizare, 
vânzare de active sau modificare patrimonială care afectează execuția Contractului 
cu 30 (treizeci) de Zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor avute în vedere; 
necomunicarea acestora determină responsabilitatea sa exclusivă pentru eventualele 
prejudicii de orice natură generate Vânzătorului de această situație; 
c) să anunțe modificarea coordonatelor de corespondență; necomunicarea acestora 
atrage responsabilitatea exclusivă a Cumpărătorului pentru eventualele prejudicii de 
orice natură generate de aceasta situație; 
d) să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice și cele ale 
Operatorului de transport și de sistem/Operatorului de distribuție și să sesizeze 
imediat Vânzătorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea 
contorului de măsurare, a instalațiilor Operatorului de transport și de sistem și a 
Operatorului de distribuție amplasate în incinta Cumpărătorului sau a instalației de 
utilizare; 
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e) să permită accesul împuternicitului Operatorului de transport/distribuție a gazelor 
naturale la postul/stația de reglare-măsurare/echipamentul de măsură, în situația în 
care acestea se află pe proprietatea Cumpărătorului, pe bază de înștiințare scrisă; 
 
f) să efectueze modificările sau extinderile instalațiilor de utilizare pe baza aprobărilor 
legale și numai cu operatori autorizați de autoritatea competentă; 
g) să suporte în conformitate cu prevederile Ordinului 62/2008 privind aprobarea 
Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în 
România, cheltuielile aferente operației de înlocuire temporară și expertizei 
metrologice, în cazul în care sesizarea sa cu privire la funcționarea contorului de 
măsurare se dovedește neîntemeiată;  
h) să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului aflat în 
proprietatea sa, inclusiv reparațiile necesare menținerii în clasa de exactitate; 
i) să efectueze verificările și reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare, în 
conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și 
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul 
președintelui ANRE nr. 5/2009, cu completările și modificările ulterioare, și să pună la 
dispoziția împuternicitului Operatorului de sistem Fișele de evidență a lucrărilor 
periodice de verificare/revizie tehnică periodică, în perioada de valabilitate a 
acestora, precum și actele justificative din care să rezulte asigurarea exploatării și 
întreținerii corecte a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale; 
j) să asigure efectuarea verificării instalației de utilizare, după o perioadă mai mare 
de 6 (șase) luni consecutive de neutilizare a gazelor naturale; 
k) să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerințele legale în 
vigoare, să nu realizeze intervenții neautorizate asupra aparatelor și instalațiilor de 
utilizare a gazelor naturale;  
l) să solicite în scris Vânzătorului luarea de măsuri pentru remedierea defecțiunilor 
constatate la instalațiile Operatorului de transport și de sistem/Operatorului de 
distribuție situate în incinta Cumpărătorului; 
m) să nu revândă gazele naturale ce fac obiectul prezentului Contract; 
n) să suporte eventualele costuri privind sistarea și reluarea alimentării cu gaze 
naturale, potrivit reglementărilor în vigoare; 
o) să elibereze amplasamentul, pe cheltuiala sa, de orice obstacole ce ar putea să 
împiedice sau să afecteze în orice fel inițierea, executarea și finalizarea lucrărilor, să 
permită Prestatorului reprezentat prin subcontractor accesul la amplasament pe toată 
durata execuției lucrărilor, la o dată stabilită de comun acord, după semnarea 
contractului; 
p) să pună la dispoziția Prestatorului cărțile tehnice/documentele de 
instalare/reparare/livret aparat la centralele termice sau alte aparate, la care se 
execută lucrările de verificare tehnică periodică conform cu prescripția PT A 1-2010; 
r) să pună la dispoziție Prestatorului următoarele documente: 
i) notificarea transmisă de către Vânzătorul de gaze naturale Cumpărătorului și 
ii) documentația tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale; 
s) să prezinte Prestatorului documente din care: 
i) să rezulte că a fost efectuată curățarea coșurilor și a canalelor de evacuare a 
gazelor de ardere, de către operatori economici autorizați, emise cu maximum 6 
(șase) luni înainte de data verificării/reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor 
naturale; 
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ii) să reiasă efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor 
consumatoare de combustibili gazoși de către operatori economici autorizați de 
ISCIR; 
ș) să efectueze inclusiv verificarea/revizia tehnică a instalației comune de utilizare a 
gazelor naturale, daca este cazul; să respecte instrucțiunile de utilizare a instalațiilor 
de gaze naturale și a centralei termice, precum și recomandările efectuate înscrise în 
documentele emise de Prestator cu ocazia executării serviciului de verificare/ revizie 
a instalației de utilizare gaze naturale și verificare tehnică periodică a centralei 
termice; 
t) să permită sistarea furnizării gazelor naturale la efectuarea probei de presiune; 
ț) să permită Prestatorului reprezentat prin subcontractor luarea măsurilor de oprire a 
vehiculării gazelor prin instalație, total sau parțial, ca măsură pentru eliminarea 
riscului privind siguranța persoanelor și bunurilor, în cazul în care se constată 
defecte, neetanșeități și emisii de gaze naturale, funcționare incorectă a aparatelor, 
emisii de gaze de ardere și/sau CO2, în cazul lipsei documentelor care să ateste 
conformitatea, în orice altă situație descrisă de Prestator și cu consemnarea pe Fișa 
de evidență lucrări ca neîndeplinire a condițiilor tehnice de funcționare în siguranță a 
instalației prevăzute de normele tehnice; 
u) să permită Prestatorului reprezentat prin subcontractor să desființeze instalațiile 
executate fără documentație tehnică; Cumpărătorul declară și garantează 
Prestatorului că fiecare dintre declarațiile și garanțiile de mai sus sunt adevărate și 
exacte și că nu există chestiuni suplimentare sau aspecte a căror omisiune ar face 
aceste declarații și garanții neadevărate. Cumpărătorul este pe deplin responsabil și 
se obligă să acopere oricare și toate prejudiciile generate datorită încălcării oricăreia 
dintre declarațiile de mai sus; 
v) să nu înstrăineze, să nu greveze cu orice fel de sarcini și/sau de drepturi acordate 
terților amplasamentul și, în general, să nu efectueze niciun fel de operațiuni care ar 
putea să împiedice sau să afecteze în orice fel realizarea lucrărilor specifice, precum 
și a oricăror alte lucrări efectuate în baza Contractului; 
x) să recepționeze lucrările specifice și orice alte lucrări executate în baza 
prezentului Contract, cu respectarea prevederilor relevante ale legislației aplicabile; 
Cumpărătorul declară și garantează Prestatorului că: 
i) toate documentele și/sau informațiile furnizate Prestatorului în baza Contractului 
sunt valabile, adevărate și exacte și vor rămâne astfel până la încetarea Contractului; 
ii) deține toate aprobările necesare pentru încheierea prezentului Contract și pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale 
prevăzute în acesta, în termenii și condițiile Contractului; 
z) alte obligații prevăzute de reglementările în vigoare. 
 
4.4. Cumpărătorul are următoarele drepturi: 
a) să fie alimentat cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile prezentului 
Contract; 
b) să solicite Vânzătorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care 
întreruperea este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor 
Cumpărătorului sau ale Operatorului de transport și de sistem/Operatorului de 
distribuție; 
c) să modifice instalația de utilizare, cu condiția respectării prevederilor legale; 
d) să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare; 
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e) să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe 
proprietatea sa, în prezența personalului împuternicit al Vânzătorului/Operatorului de 
distribuție/Operatorului de transport și de sistem; 
f) să primească un exemplar al Fișei de evidență a lucrărilor periodice de 
verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, în termen de 
maximum 2 (două) Zile Lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Operatorul de 
sistem; 
g) să primească, gratuit, un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, 
întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, 
recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată 
prin Ordinul ANRE nr. 156/2020; 
h) alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare. 
 
4.5. Alte Drepturi și Obligații 
4.5.1. Operatorul de transport și de sistem/Operatorul de distribuție au dreptul să 
întrerupă alimentarea cu gaze naturale a Cumpărătorului în următoarele cazuri: 
a) la cererea Cumpărătorului, în cazul în care întreruperea este legată de 
funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor Cumpărătorului sau ale 
Operatorului de transport și de sistem/ Operatorului de distribuție; 
b) în cazul întreruperilor planificate, pentru timpul strict necesar executării lucrărilor 
de întreținere și reparații, cu anunțarea prealabilă a clienților finali; 
c) pentru perioada necesară remedierii defecțiunilor intervenite la instalațiile 
Operatorului de transport și de sistem/Operatorului de distribuție;  
d) în cazul nepermiterii accesului reprezentantului Operatorului de transport și de 
sistem/Operatorului de distribuție în scopul de a monta, demonta, a sigila, a întreține, 
a verifica sau a citi indexul echipamentului de măsurare pentru decontarea 
contravalorii gazelor naturale consumate ori de a verifica și de a remedia defecțiunile 
intervenite la instalațiile acestui operator, când acestea se află pe proprietatea 
Cumpărătorului, pe baza unei înștiințări scrise transmise Cumpărătorului; 
e) în cazul nerespectării de către Cumpărător a limitelor zonelor de protecție și de 
siguranță ale instalațiilor Operatorului de transport și de sistem/Operatorul de 
distribuție aflate pe proprietatea Cumpărătorului, conform legislației în vigoare; 
f) în cazul intervențiilor asupra sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu 
excepția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, de către persoane neautorizate, 
care pun în pericol siguranța alimentării cu gaze naturale; 
g) în cazul intervențiilor de către persoane neautorizate asupra instalațiilor de 
reglare-măsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranța 
alimentării cu gaze naturale; 
h) în cazul în care aparatele/instalațiile de utilizare nu respectă prevederile legislației 
în vigoare și pot pune în pericol securitatea persoanelor și integritatea bunurilor, 
după certificarea neconformităților de către un operator economic autorizat de ANRE, 
altul decât Operatorul de sistem; 
i) în cazul neasigurării de către Cumpărător a condițiilor impuse de legislația în 
vigoare pentru funcționarea în condiții de siguranță și securitate a instalațiilor de 
utilizare; 
j) în cazul neprezentării actelor doveditoare privind efectuarea verificărilor sau a 
reviziilor tehnice periodice ale instalației de utilizare, în conformitate cu normele 
tehnice specifice aprobate de ANRE; 
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k) Cumpărătorul nu poate solicita penalități Vânzătorului/ Operatorului de transport și 
de sistem/Operatorului de distribuție pentru întreruperea furnizării gazelor naturale în 
situațiile prevăzute la art. 4.5.1. 
l) în alte situații prevăzute de legislația în vigoare. 
 
5) MODALITATEA DE REÎNCADRARE A CUMPĂRĂTORULUI ÎN RAPORT CU 
CATEGORIILE DE CONSUMATORI 
 
5.1. În baza Ordinului ANRE nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind 
furnizarea gazelor naturale la clienții finali, la încheierea unui an calendaristic, 
Vânzătorul va comunica Cumpărătorului reîncadrarea Locurilor de Consum de către 
Operatorul de distribuție și va regulariza sumele încasate de la Cumpărător pentru 
Serviciul de distribuție. 
5.2. În situația în care Operatorul de distribuție va modifica încadrarea pentru un 
anumit Loc de Consum al Cumpărătorului, Vânzătorul va aplica Cumpărătorului 
această modificare, astfel: 
a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depășirea, în cazul 
în care în cadrul intervalului 1 ianuarie - 31 decembrie consumul înregistrat 
depășește pragul superior de consum al categoriei în care Locul de Consum al 
Cumpărătorului este încadrat;  
b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care, la sfârșitul intervalului 1 ianuarie - 
31 decembrie, consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al 
categoriei în care Locul de Consum al Cumpărătorului este încadrat. 
6) IMPUTAŢIA PLĂŢII SI GARANȚII SOLICITATE 
 
Imputația Plății 
6.1. Părțile convin că plățile efectuate de Cumpărător în legătură cu prezentul 
Contract se vor imputa în conformitate cu următoarele reguli: 
a) plățile se vor imputa cu prioritate asupra datoriilor ajunse la scadență; 
b) dacă toate datoriile sunt deopotrivă scadente, precum și, în egală măsură, 
garantate, se vor stinge datoriile mai vechi. 
6.2. În toate cazurile, plățile se vor imputa în următoarea ordine: 
a) asupra oricăror cheltuieli ale Vânzătorului în legătură cu recuperarea creanțelor;  
b) asupra dobânzilor penalizatoare, în ordinea cronologică a scadenței acestora; 
c) asupra facturilor emise și scadente; 
d) asupra facturilor nescadente și aflate în sold. 
 
Garanții solicitate 
6.3. Pentru contractele cu perioada de valabilitate a prețului pentru o perioadă de 24 
luni:  
a) Vânzătorul are dreptul să solicite, oricând pe Durata Contractului, o garanție sub 
forma unui cash-depozit emis în favoarea acestuia, în următoarele cazuri în care 
consideră că există un risc financiar: 
i) în cazul în care Cumpărătorul înregistrează, în decursul de 6 (șase) luni 
consecutive, două depășiri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la Data 
Scadenței; 
ii) în cazul în care, pe durata executării Contractului, Cumpărătorul nu se mai 
încadrează în limita de credit aprobată inițial, raportat la consumul anual declarat de 
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Cumpărător la momentul Contractului, Vânzătorul va solicita Cumpărătorului o 
garanție a plății consumului de gaze naturale;  
Cuantumul garanției stabilite în conformitate cu prevederile prezentului articol este 
valoarea echivalentă în lei a unei luni anterioare cu cel mai mare consum înmulțită cu 
6 (șase). 
b) în cazul în care Vânzătorul va solicita această garanție, Cumpărătorul are la 
dispoziție 10 (zece) Zile să efectueze plata garanțiilor de la data notificării, precum și 
a oricăror facturi emise, scadente și neachitate. 
c) în situația în care garanția este executată integral sau parțial,  Cumpărătorul are 
obligația de reîntregire a garanției, indiferent dacă achită alte facturi scadente. 
Această obligație se va finaliza în termen de 10 (zece) Zile de la data notificării 
primite de la Vânzător. 
d) refuzul constituirii garanției financiare sau neconstituirea acesteia în termen de 10 
(zece) Zile Calendaristice de la primirea notificării Vânzătorului de constituire a 
garanției în conformitate cu prevederile de mai sus, dă dreptul Vânzătorului să aplice 
următoarele masuri, separat sau cumulativ:  
i) să solicite Operatorului de distribuție întreruperea furnizării gazelor naturale, în 
termen de 2 (două) Zile Lucrătoare de la expirarea termenului de 10 (zece) zile;  
ii) să rezilieze Contractul fără intervenția instanței, fără punere în întârziere și fără 
altă formalitate prealabilă.  
e) garanția financiară va oferi irevocabil și necondiționat un angajament de 
respectare a obligațiilor contractuale ale Cumpărătorului și va trebui menținută pe 
întreaga durată de valabilitate a Contractului. Eventualele debite ale Cumpărătorului 
se vor reține de Vânzător din garanția financiara, Cumpărătorul fiind obligat să o 
reîntregească în cuantumul inițial sau în cel comunicat de Vânzător în termen de 
maximum 10 (zece) zile de la diminuarea acesteia. În caz contrar, vor deveni 
aplicabile prevederile Art. 6.3.d). de mai sus. 
f) garanția se va returna Cumpărătorului la încetarea Contractului sau, în cazul în 
care la încetarea acestuia mai exista datorii născute înainte de data încetării și 
neexecutate încă, după momentul stingerii respectivelor datorii. 
 
7) MODIFICAREA CIRCUMSTANŢELOR, REGLEMENTĂRILOR 
 
7.1. În urma apariției unor evenimente sau circumstanțe care se află în afara 
controlului Părților și care nu puteau fi anticipate în mod rezonabil la data încheierii 
prezentului Contract (care includ, fără a se limita la, evenimente de natură 
economică, tehnică, juridică, precum și, fără însă a se limita la, modificări/adoptări de 
reglementări, modificări ale deciziilor ANRE cu privire la alocarea cantităților de gaze 
naturale din producția internă, etc.) cu efecte economice sau juridice asupra acestui 
Contract, părțile vor negocia adaptarea rezonabilă și echitabilă a prezentului 
Contract.  
7.2. Partea care invocă prezentul articol va trimite celeilalte Părți, în termen de 15 
(cincisprezece) Zile de la data apariției circumstanței excepționale respective, o 
notificare în scris care să conțină o descriere a circumstanțelor și evenimentelor 
respective, a consecințelor acestora și a intenției de adaptare a Contractului. 
7.3. În cazul apariției unor astfel de modificări de circumstanță sau evenimente, 
Părțile se obligă să renegocieze prestațiile afectate, în termen de 10 (zece) Zile de la 
notificarea intenției de adaptare de către Partea interesată. 
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7.4. Dacă Părțile nu ajung la un acord în termen de 10 (zece) Zile de la primirea 
notificării menționate la art. 7.2., fiecare Parte are dreptul să înceteze prezentul 
Contract cu un preaviz de 30 (treizeci) de Zile. 
7.5. Orice modificare a prezentului Contract în conformitate cu prezentul articol va 
face obiectul unui act adițional scris și semnat de către Părți. 
 
8) PRELUNGIREA, REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 
8.1. Prelungirea Contractului se poate realiza numai cu acordul Părților, consemnată 
într-un Act Adițional la prezentul Contract. 
 
8.2. Rezilierea Contractului 
Oricare Parte poate rezilia de plin drept prezentul Contract, fără intervenția instanței, 
fără punere în întârziere și fără altă formalitate prealabilă, cu excepția transmiterii 
unei notificări scrise de reziliere Cumpărătorului, cu cel puțin 15 (cincisprezece) Zile 
Lucrătoare înainte de data menționată în notificare pentru încetarea Contractului 
(pact comisoriu) în cazul în care cealaltă Parte își încalcă obligațiile contractuale 
reglementate în Contract la art. 1, 3 și 4 și art. 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14 și 15 din prezenta 
Anexă.   
 
8.3. Alte cauze de încetare a Contractului 
Contractul încetează și în următoarele situații: 
a) la expirarea perioadei de valabilitate a Contractului; 
b) prin acordul Părților; 
c) în situația în care una dintre Părți încetează să mai dețină autorizațiile/licențele 
necesare executării obligațiilor din prezentul Contract; 
d) în cazul în care evenimentele de Forță Majoră/Caz fortuit împiedică Părțile să își 
îndeplinească obligațiile contractuale conform Contractului pentru o perioadă mai 
mare de 2 (două) luni; 
e) de drept, în cazul în care oricare dintre Părți refuză să încheie un act adițional la 
acest Contract, în condițiile modificării circumstanțelor, așa cum sunt definite la art. 7, 
care au stat la baza încheierii acestuia, într-un termen de 55 (cincizecișicinci) de zile 
de la data apariției acestor modificări. Încetarea Contractului nu are loc decât în 
situația în care Vânzătorul și Cumpărătorul nu ajung la o înțelegere în termenul de 55 
(cincizecișicinci) de zile menționat mai sus; 
f) prin denunțarea unilaterală de către Cumpărător, înainte de expirarea duratei 
Contractului, cu o simplă notificare scrisă, prealabilă, transmisă Vânzătorului cu cel 
puțin 21 (douăzecișiunu) de zile înainte de data menționată în notificare pentru 
încetarea Contractului, cu respectarea condițiilor contractuale și cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare; 
g) în orice alt caz prevăzut de lege sau prezentul Contract. 
8.4. În cazul denunțării unilaterale a prezentului Contract în condițiile Art. 8.3 lit. g) de 
mai sus, Vânzătorul își rezervă dreptul de a calcula și de a factura către Cumpărător 
un comision de încetare a prezentului Contract („Comision”) calculat înmulțind 25% 
din cantitatea contractată între data încetării Contractului și data expirării Duratei 
Contractului cu Prețul Fix, definit în conformitate cu prevederile art. 1 din Contract. 
Facturarea Comisionului se va face în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de 
la data denunțării unilaterale a Contractului de către Consumator, având Data 
Scadentă în conformitate cu prevederile art. 4.1 din Contract. 
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8.5. Încetarea Contractului prin una dintre metodele prevăzute la art. 8 nu are niciun 
efect asupra obligațiilor scadente decurgând din executarea Contractului până la 
momentul încetării acestuia.  
 
 
 
9) NULITATEA 
 
Nulitatea sau inaplicabilitatea oricăreia dintre prevederile prezentului Contract nu va 
avea niciun efect asupra valabilității celorlalte prevederi ale Contractului care își vor 
păstra forța obligatorie și efectele. Părțile contractante se obligă să înlocuiască 
prevederea devenită nulă sau inaplicabilă printr-una nouă, care să fie cât se poate de 
apropiată de cea inițială din punct de vedere al efectului economic. 
 
10) CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE 
 
10.1. Părțile se obligă să trateze strict confidențială existența și conținutul prezentului 
Contract, precum și orice date și informații de care au luat cunoștință în legătură cu 
prezentul Contract sau care se referă la secrete de afaceri sau comerț ale uneia 
dintre Părți, și se obligă să nu dezvăluie respectivele informații niciunui terț. Pentru 
evitarea oricărui dubiu, fiecare Parte contractantă se obligă să asigure 
confidențialitatea tuturor informațiilor, documentațiilor sau datelor furnizate de către 
oricare dintre celelalte Părți în baza/în legătură cu prezentul Contract, indiferent dacă 
acestea sunt sau nu marcate în mod expres sau desemnate în alt mod ca fiind 
informații confidențiale („Informații Confidențiale”) și să nu le dezvăluie în orice mod 
unei terțe părți. 
10.2. Prevederea menționată mai sus nu se aplică în cazul în care: 
a) informațiile respective sunt deja în mod legal cunoscute Părții căreia i-au fost 
transmise în baza prezentului Contract, la data transmiterii lor către aceasta în baza 
prezentului Contract;  
b) aceste informații sunt deja informații publice sau au devenit publice prin altă 
modalitate decât prin acțiunea sau omisiunea Părții căreia i-au fost transmise în baza 
prezentului Contract sau a oricărei altei persoane/entități căreia i-au fost 
transmise/dezvăluite de aceasta;    
c) este necesară divulgarea acestor informații în baza legilor aplicabile, 
reglementărilor bursiere sau printr-un ordin, regulament, decret sau normă 
guvernamental(ă) (cu condiția ca Partea căreia i-au fost transmise Informațiile 
Confidențiale în baza prezentului Contract să transmită cu promptitudine o notificare 
scrisa Părții căreia îi aparțin Informațiile Confidențiale, anterior acestei divulgări); 
d) există acordul prealabil al Părții căreia îi aparțin Informațiile Confidențiale. 
10.3. Fiecare Parte poate dezvălui Informațiile Confidențiale primite în baza 
prezentului Contract, fără acordul prealabil scris al Părții căreia îi aparțin Informațiile 
Confidențiale, numai către acele persoane direct implicate în realizarea scopului 
Contractului și strict în măsura în care acestea au nevoie să cunoască Informațiile 
Confidențiale și în limitele scopului Contractului, respectiv: angajații, reprezentanții, 
agenții, contractanții sau consultanții de specialitate ai săi. Înainte de orice astfel de 
dezvăluire către agenți, contractanți sau consultanți, Partea care dezvăluie 
Informațiile Confidențiale va obține un angajament de confidențialitate scris din 
partea acestora, care asigură că aceste persoane au obligații de păstrare a 
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confidențialității asupra Informațiilor Confidențiale primite, cel puțin la nivelul stabilit 
prin prezentul Contract. 
10.4. Prevederile prezentului art. 10 vor rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 
(cinci) ani de la încetarea prezentului Contract. 
 
11) FORŢA MAJORĂ / CAZUL FORTUIT 
 
11.1. Forța Majoră înseamnă orice eveniment extern, invincibil și inevitabil, 
neprevăzut de Părți și independent de controlul acestora, așa cum sunt, de exemplu, 
dar fără a se limita la, dezastrele naturale, incendiile, războaiele, tulburările, grevele, 
măsurile luate de guvern sau alte hotărâri ale autorităților publice sau situații 
asemănătoare, care împiedică o Parte să-și îndeplinească obligațiile asumate prin 
prezentul Contract, în întregime sau parțial (“Forță Majoră”).  
11.2. În cazul unui eveniment de Forță Majoră, Partea afectată nu va fi ținută 
răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere, incompletă sau 
inadecvată a obligațiilor acesteia (în întregime sau parțial) asumate prin prezentul 
Contract pentru perioada de timp în care respectivul eveniment de Forță Majoră sau 
consecințele acestuia persistă, cu condiția ca respectivul eveniment de Forță Majoră 
sau consecințele acestuia să afecteze îndeplinirea obligațiilor de care Partea afectată 
dorește să fie scutită.   
11.3. Partea afectată va înștiința fără întârziere cealaltă Parte cu privire la 
evenimentul de Forță Majoră survenit, în termen de 3 (trei) Zile de la producerea 
cazului de Forță Majoră, menționând durata probabilă și sfârșitul evenimentului de 
Forță Majoră și îi va remite și înainta celeilalte Părți dovezi privind respectivul 
eveniment de Forță Majoră prin confirmare emisă de către Camera Internațională de 
Comerț și Industrie a municipiului București. În cazul în care notificarea nu ajunge la 
cealaltă Parte într-un termen rezonabil, Partea afectată de Forța Majoră va răspunde 
pentru prejudiciul cauzat prin nenotificare celeilalte Părți. 
11.4. În cazul unui eveniment de Forță Majoră, sau a efectelor acestuia, care 
continuă mai mult de 1 (unu) lună, Părțile vor iniția un proces de negociere pentru a 
ajunge la o soluție considerată acceptabilă de ambele Părți privind executarea 
Contractului. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere în termen de 1 (unu) 
lună de la începerea negocierilor, oricare dintre Părți poate înceta prezentul Contract 
fără nicio penalitate și fără intervenția instanțelor judecătorești. 
11.5. Cazul Fortuit este situația, starea sau împrejurarea de fapt imprevizibilă și de 
neînlăturat, care împiedică în mod obiectiv și fără nicio culpă a Părților, executarea 
obligației lor contractuale, rezultat pe care Părțile nu l-au conceput și nici urmărit. 
Părțile sunt exonerate de răspundere atunci când executarea unei obligații a devenit 
imposibilă datorită unor circumstanțe care nu îi sunt imputabile Părții care trebuie să 
o îndeplinească. De asemenea, Cazul Fortuit cuprinde și următoarele: orice 
eveniment survenit în sistemul de transport gaze naturale, evenimente provocate de 
deciziile Operatorului sistemului de transport gaze naturale, precum și evenimente 
survenite în sistemul de distribuție gaze naturale și provocate de deciziile 
Operatorului sistemului de distribuție gaze naturale. 
11.6. În situația unei crize de gaze naturale, provocate de sau ducând la scăderea 
presiunii în SNT sau în sistemul de distribuție, și care generează posibile riscuri de 
securitate pentru operarea sistemului și/sau pune în pericol distribuirea gazelor către 
populație, dacă nu sunt provocate de Vânzător și sunt independente de controlul 
Vânzătorului, vor fi considerate Caz Fortuit în orice caz. Într-un asemenea caz, 
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Vânzătorul va fi scutit de obligațiile sale de furnizare, specificate în prezentul 
Contract, în întregime sau parțial, în măsura în care prestatorul de servicii nu își 
îndeplinește obligațiile asumate prin contractul încheiat cu Vânzătorul pentru 
distribuția/transportul gazelor naturale puse la dispoziție de către Vânzător la 
punctele de alimentare stabilite prin contract pentru sistemul de distribuție al acestuia 
către Locurile de Consum. 
11.7. Obligațiile de plată neefectuate și scadente la data apariției cazului de Forță 
Majoră/Caz Fortuit trebuie îndeplinite indiferent de apariția evenimentului de Forță 
Majoră/Caz Fortuit. 
 
12) RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 
 
12.1. Fiecare Parte va fi răspunzătoare doar pentru executarea și îndeplinirea 
obligațiilor sale contractuale. 
12.2. Vânzătorul nu va fi răspunzător decât pentru daunele directe dovedite, care pot 
fi atribuite intenției sau culpei grave a acestuia. 
12.3. Dacă reclamațiile formulate de către terți împotriva uneia dintre Părți dau 
naștere la obligații de compensare între Părți, aceste obligații de compensare vor fi în 
orice caz limitate la proporțiile compensațiilor plătite pentru daunele directe suferite 
de respectivul terț. 
 
13) LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI INSTANȚA COMPETENTĂ 
 
13.1. Valabilitatea, interpretarea și executarea prezentului Contract vor fi guvernate 
de legislația română. 
13.2. Orice controversă dintre Părți cu privire la intrarea în vigoare, interpretarea 
și/sau executarea prezentului Contract, sau la orice acorduri ulterioare bazate pe 
acesta, și care nu poate fi soluționată pe cale amiabilă între Părți, va fi deferită spre 
soluționare instanțelor de judecată competente din București. 
 
14) CESIONARE 
 
14.1. Orice cesionare a drepturilor și obligațiilor care îi revin unei Părți prin prezentul 
Contract, în întregime sau parțial, va face obiectul aprobării scrise prealabile a 
celeilalte Părți. Respectiva aprobare nu va fi refuzată, reținută sau întârziată în mod 
nerezonabil. 
14.2. În cazul unei asemenea cesionări, cedentul va fi scutit de obligațiile care îi revin 
prin prezentul Contract numai dacă și când cesionarul și-a asumat obligațiile 
respective în întregime și în mod legal. 
14.3. Cesionarea drepturilor și obligațiilor Vânzătorului către orice afiliat al OMV 
Petrom SA nu va necesita aprobarea celeilalte Părți. 
 
15) PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
 
15.1. Prevederi generale 
Fără a aduce atingere niciunei alte clauze din prezentul document, legile naționale 
privind protecția datelor și Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) 
UE 2016/679 (de la data aplicării sale, respectiv 25 mai 2018), se vor aplica conform 
prevederilor lor. Fiecare parte va utiliza, și se va asigura ca subcontractanții săi 
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respectivi utilizează, toate datele cu caracter personal ale Părții care divulgă datele 
sau ale terțelor părți care divulgă datele exclusiv în scopul îndeplinirii obiectului 
Contractului. Partea care divulgă datele confirmă că este autorizată să furnizeze 
acele date cu caracter personal părții care le primește. 
15.2. Obligații de informare în baza GDPR 
Reprezentanții Părților care semnează acest contract pe seama Părților au luat la 
cunoștință de faptul că datele lor cu caracter personal furnizate prin acest contract 
sunt prelucrate în scopul încheierii contractului de către OMV Petrom, în calitate de 
operator, pe baza obligațiilor legale și intereselor legitime cu privire la desfășurarea 
activității sale comerciale în legătură cu încheierea și derularea contractelor. Cu 
privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal, persoanele beneficiază de 
drepturi specifice în baza legislației în vigoare, inclusiv dreptul de acces la date, de 
rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, dreptul de a se opune la prelucrare și 
dreptul la portabilitatea datelor, în conformitate cu condițiile reglementate de 
legislația în vigoare.  
Pentru mai multe informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal 
menționată mai sus, dar și cu privire la orice alte detalii legate de exercitarea 
drepturilor, OMV Petrom a desemnat pe Responsabilul cu Protecția Datelor care 
poate fi contactat pe e-mail  la privacy@petrom.com sau prin poștă la datele de 
contact menționate mai sus în contract.   
Totodată, OMV Petrom aduce la cunoștința Cumpărătorului, în vederea comunicării 
de către acesta către persoanele aflate în sfera sa (angajați, colaboratori) ale căror 
date cu caracter personal sunt furnizate OMV Petrom în contextul acestui Contract, 
faptul că OMV Petrom a inclus și menține pe parcurs actualizate informații legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul anumitor activități, inclusiv 
pentru scopul încheierii și derulării contractelor, în cadrul Politicii de Confidențialitate 
disponibile pe website-ul său www.omvpetrom.com (secțiunea Despre noi / Protecția 
Datelor), astfel cum poate fi aceasta actualizată din timp în timp. 
 
15.3. Obligațiile împuterniciților pentru prelucrarea de date cu caracter personal  
În cazul în care Cumpărătorul va acționa la orice moment pe durata Contractului în 
calitate de împuternicit al OMV Petrom în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal, Cumpărătorul va încheia în prealabil un acord de prelucrare date 
cu OMV Petrom, pentru a asigura conformarea la cerințele aplicabile unei astfel de 
prelucrări, în acord cu art. 28 din GDPR. Cumpărătorul confirmă prin prezentul faptul 
că, în cazul unei astfel de calități, de împuternicit al OMV Petrom, își asumă ca 
minimum obligațiile împuternicitului reglementate de GDPR, în particular cele 
prevăzute la art. 28 alin. (3), fără a aduce atingere acordului de prelucrare date care 
va fi încheiat de Părți într-un astfel de caz. 
 
16) Dispoziții finale 
 
16.1. Părțile se obligă una față de cealaltă să obțină și să păstreze pe toată durata 
Contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligațiilor 
cuprinse în prezentul Contract, conformându-se tuturor cerințelor legale. 
16.2. Părțile își garantează reciproc că au încheiat prezentul Contract cu intenția de a  
se obliga în mod legal și cu bună-credință una față de cealaltă privind executarea 
acestuia.  
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16.3. Pe durata derulării prezentului Contract, Cumpărătorul garantează că, pentru 
instalația/instalațiile de utilizare a gazelor naturale, sunt îndeplinite cerințele legislației 
în vigoare. În acest sens, Cumpărătorul își asumă întreaga responsabilitate privind 
îndeplinirea obligațiilor precizate în legislația în vigoare. 
16.4. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin semnarea Contractului, Părțile declară și 
confirmă că își asuma și acceptă în mod expres toate condițiile generale de 
contractare prevăzute în prezenta anexa. 
16.5. Cumpărătorul declară în mod expres că a citit și că este de acord cu 
prevederile Articolelor 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14 din prezenta Anexă.  
 
 
 


