CONDITII GENERALE CONTRACTUALE PRIVIND FURNIZAREA
GAZELOR NATURALE LA CONSUMATORII FINALI

-

-

Cumpărătorul declară că a fost pe deplin informat de către Furnizor și că toate
îndoielile/întrebările sale au fost clarificate pe deplin;
Părțile declară că au cunoștință despre dispozițiile art. 1183 din Noul Cod Civil, conform
cărora: „Partea care se angajează într-o negociere este ţinută să respecte exigenţele buneicredinţe”; „Este contrară exigenţelor bunei-credinţe, între altele, conduita părţii care iniţiază
sau continuă negocieri fără intenţia de a încheia contractul; Partea care iniţiază, continuă
sau rupe negocierile contrar bunei-credinţe răspunde pentru prejudiciul cauzat celeilalte
părţi”.
„Pentru stabilirea acestui prejudiciu se va ţine seama de cheltuielile angajate în vederea
negocierilor, de renunţarea de către cealaltă parte la alte oferte şi de orice împrejurări
asemănătoare”;
De asemenea, Părțile înțeleg că în conformitate cu dispozițiile art. 1184 din Noul Cod Civil
atunci „Când o informaţie confidenţială este comunicată de către o parte în cursul
negocierilor, cealaltă parte este ţinută să nu o divulge şi să nu o folosească în interes
propriu, indiferent dacă se încheie sau nu contractul. Încălcarea acestei obligaţii atrage
răspunderea părţii în culpă.”
1. TERMINOLOGIE

1. Termenii utilizați în Contract vor avea următorul înţeles:
„Autoritate competentă”' - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei ( ANRE
), sau altă autoritate competentă;
„Cerinţa legala” - orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul României, de Guvern sau
de Autoritatea competentă ;
„Cumpărător eligibil”- consumatorul de gaze naturale care are dreptul să îşi aleagă furnizorul și
să contracteze direct cu acesta gazele naturale necesare, având acces la reţelele de transport
și/sau de distribuţie;
„Gaze Naturale” – substanțe minerale combustibile constituite în amestecuri de hidrocarburi
naturale acumulate în scoarța terestră și care, în condiții de suprafață, se prezintă în stare gazoasă,
întrunind proprietățile fizice și chimice prevăzute de SR 3317/2003 ;
„Preţul Contractual” (PC)- este definit și calculat conform procedurii agreate de părţi și reprezintă
preţul ce va fi plătit de Cumpărător Vânzătorului pentru gazele naturale puse la dispoziţie în baza
Contractului;
„Sistemul de distribuție”- rețea de distribuție, respectiv ansamblul compus din conducte, instalații
de reglare-măsurare, aparate și accesorii, care funcționează la presiunea de lucru de până la 6
bari inclusiv, cu excepția instalației de utilizare;
„Zi Lucrătoare” - înseamnă orice zi, alta decât Sâmbăta sau Duminică sau orice sărbătoare
legala, în care băncile sunt în general deschise pentru operaţiuni în România;
„Zi Nelucrătoare”- înseamnă orice zi de Sâmbăta sau Duminică sau orice sărbătoare legala și în
care băncile sunt închise pentru efectuarea oricăror operaţiuni în România;
“Data Scadentă” – Data și/sau datele la care Cumpărătorul se obligă să efectueze plățile pentru
gazele naturale furnizate, conform prevederilor Contractului, daca acea dată corespunde unei Zile
Nelucrătoare, Ziua Lucrătoare imediat următoare;
“Cantitate Contractată” - înseamnă un total de MWh, conform contractului de vanzarecumparare gaze naturale agreat de catre Parti de gaze naturale în amestec
intern/import/înmagazinare, conform cerințelor Operatorului de Piață, convenita pentru a fi
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furnizată de către Vânzător si preluata de către Cumpărător, in Perioada de Livrare, în conformitate
cu prevederile Contractului;
„Punctul de Livrare”- înseamnă staţia sau staţiile de măsură la care Cumpărătorul este conectat
în Sistemul de transport/distribuție operat de către Prestatorul de Servicii – S.C. Transgaz S.A./
S.C. Distrigaz Sud Rețele / EON Distributie.
"Forța Majoră"- înseamnă orice eveniment sau împrejurare independentă de voința unei Părți
care acționează (sau a acționat) ca o persoană diligentă;
„Smc” ( Metru cub de gaze naturale în condiții standard) - cantitatea de gaze naturale care ocupă
volumul unui cub cu latura de 1 metru, la temperatura de 15 ºC și presiunea de 1.01325 bar, în
conformitate cu prevederile Codului Retelei.
„PCS –(Putere calorifică superioară)” – înseamnă cantitatea de căldură degajată prin arderea
completă în aer a unei cantităţi de un metru cub (1 m3) de gaz natural, astfel încât presiunea
absolută (1,01325 bar) la care are loc reacţia să rămână constantă , reactanții și toate produsele
de ardere sunt aduse la aceeași temperatură specifică de (25°C); toate aceste produse fiind în
stare gazoasă cu excepţia apei formată prin ardere, care este transformată în stare lichidă la 25 º
C. PCS va fi exprimată în KWh/Smc sau kWh/Nmc sau MJ/Smc sau MJ/Nmc sau un multiplu al
acestora, conform reglementărilor în vigoare la data livrării.
„Cantitate Contractată Lunar”- CCL - înseamnă cantitatea contractată pentru fiecare lună a
Perioadei de Livrare, conform Anexei 1 la prezentul Contract, care face parte integrantă din
Contract.
„Prestator de Servicii" - înseamnă operatorii rețelei de transport și distribuție de gaze naturale;
„Operatorul sistemului de transport (OST)” – este SNTGN Transgaz S.A. Mediaș – prin Direcția
Operator Piață Gaze Naturale București, care întocmește bilanțul surse-consumuri de gaze
naturale la nivel național, coordonează și urmărește realizarea acestuia.
„Direcția Operator Piață Gaze Naturale (DOPGN)” – este în cadrul Departamentului de Operare
al SNTGN Transgaz S.A. Mediaş – prin care se întocmeşte bilanţul surse-consumuri de gaze
naturale la nivel naţional şi care coordonează şi urmăreşte realizarea acestuia.
„Condiții tehnice” pentru exploatarea punctelor de măsurare a cantităților de gaze naturale la
intrarea în/și sau ieșirea din SNT reglementate in Codul Rețelei cu modificările si completarile
ulterioare.
2. MODALITATEA DE PLATĂ.
2.1. (1) În cazul în care clientul depășește in mod repetat termenul scadent de plată a facturilor,
acesta este obligat să prezinte la solicitarea furnizorului un instrument financiar de garantare a
plăților.
(2) Garanția este destinată îndeplinirii obligațiilor contractuale ale clientului, la adăpostul
unor evenimente viitoare neprevăzute, care ar putea să-l ducă pe acesta în stare de incapacitate
de plată.
(3) In situația executării garanției constituite in favoarea Vânzătorului, Cumpărătorul are
obligația constituirii unei noi garanții de același tip si in același cuantum.
4) Vânzătorul se obliga sa livreze numai cantitățile de gaze pentru care exista o garanție in
sensul acestui articol.
(5) Toate comisioanele şi spezele bancare referitoare la instrumentul de garanţie vor fi
suportate de către Cumpărător.
3. PREDAREA/PRELUAREA GAZELOR NATURALE; MĂSURAREA GAZELOR
NATURALE
3.1. Vânzătorul va pune la dispoziţie, iar Cumpărătorul va prelua Cantitatea Contractată Lunar.
Cumpărătorul are dreptul de a modifica CCL cu condiția ca această modificare să fie comunicată
Vânzătorului în scris până în data de 7 a lunii premergătoare lunii de livrare. Cantitatea astfel
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comunicată se va numi Cantitate Nominalizată pentru Luna de Livrare ( CNLL ). Cumpărătorul
poate solicita modificarea CNLL în scris, nu mai târziu de data de 25 a lunii premergătoare lunii de
livrare, modificarea făcându-se cu acordul scris al Vânzătorului. Cantitatea astfel modificată se va
numi Cantitate Nominalizată pentru Luna de Livrare Modificată (CNLLM). În condițiile în care
Cumpărătorul nu va transmite în scris CNLL și/sau CNLLM, Vânzătorul va lua în considerare pentru
respectiva luna de consum CCL care se va livra conform Art.3.2. de mai jos.
3.2. Cantitatea de gaze naturale livrată conform prezentului Contract va avea starea de referință
288,15 K (150 C) si 1,01325 bar și se furnizează uniform, cu debite zilnice de gaze naturale
determinate prin împărțirea cantității lunare la numărul de zile din luna de livrare.
3.3. Furnizarea altfel decât se specifică în Art.3.2., va fi comunicată Vânzătorului lunar, prin
transmiterea CCL, CNLL sau CNLLM, defalcată pe zile, conform necesităților Cumpărătorului.
Netransmiterea de către Cumpărător a necesităților de furnizare pentru luna de livrare, conduc la
furnizarea conform Art.3.2.
3.4. Condițiile de livrare a gazelor naturale, conform prezentului Contract, vor respecta prevederile
legale în vigoare privind regimul de vânzare și utilizare a gazelor naturale și parametrii de calitate
conform SR 3317/ 2003 și subliniate în Codul Retelei, cu completările și modificările ulterioare.
3.5. Măsurarea și determinarea cantității de gaze naturale furnizate se face în conformitate cu
prevederile Condițiilor tehnice și a Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale
tranzacționate pe piața angro, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 62/24.06.2008 cu
modificările și completările ulterioare. Dreptul de proprietate și riscul în legătură cu cantitatea de
gaze naturale vândută și cumpărată conform acestui Contract, se vor transmite de la Vânzător la
Cumpărător la Punctul de Livrare.
3.6. Măsurătorile efectuate de Cumpărător în instalațiile proprii, altele decât cele prevăzute în
prezentul contract, nu vor fi luate în considerare la determinarea cantităților livrate la Punctul de
Livrare.
3.7. Citirea aparatelor de măsură, precum și calculul cantităților de gaze livrate se face de către
Vânzător reprezentat prin Prestatorul de Servicii, conform procedurilor Prestatorului de Servicii.
Cumpărătorul poate trimite delegați pentru confirmarea acestora. Înregistrarea cantităților de gaze
naturale constituie documentul primar privind livrarea gazelor si se păstrează conform normelor în
vigoare, constituind baza pentru facturarea lunara.
3.8. Cumpărătorul și Vânzătorul reprezentat prin Prestatorul de Servicii vor intocmi la cerere,
Procese Verbale lunare in baza citirilor realizate de Prestatorul de servicii pentru cantitățile de gaze
naturale livrate, rezultat din cumulul debitelor înregistrate lunar.
3.9. Furnizorul pentru a asigura transportul gazelor naturale va rezerva capacitate de transport a
gazelor naturale pe punctele de intrare si iesire astfel incat sa asigure consumul maxim contractat
de catre Cumparator in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI DE GAZE NATURALE
4.1. Furnizorul are următoarele drepturi:
a) să emită facturi în conformitate cu prevederile Contractului;
b) să încaseze contravaloarea facturilor emise în condițiile prezentului Contract;
c) să încaseze contravaloarea eventualelor tarife și taxe aferente serviciului de distribuție și transport,
impuse de operatorii licențiați ai acestor servicii, sau alte taxe și tarife impuse de alte autorități de
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reglementare, care au relevanță în executarea Contractului si care condiționează executarea
Contractului;
d) să sisteze furnizarea gazelor naturale, în cazul în care situația tehnică permite, în următoarele
cazuri:
1) la cererea Cumpărătorului, adresata cu 48 (patruzecișiopt) de ore anterior;
2) încetarea Contractului;
3) neîndeplinirea obligației de plata prevăzută în Contract;
4) in caz de consum fraudulos din partea Cumpărătorului;
5) forța majoră.
e) să rezilieze Contractul conform prevederilor contractuale , precum și în caz de consum fraudulos
din partea Cumpărătorului, după constatarea situației de culpă de către operatorul sistemului sau
operatorul aparatului de măsură, situație în care poate solicita daune-interese;
f) alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare.
4.2. Furnizorul are următoarele obligaţii:
a) să factureze lunar contravaloarea serviciului pentru vânzarea gazelor naturale și, după caz, a
majorărilor de întârziere si să transmită Cumpărătorului factura, conform Contract; Regularizarea
contravalorii serviciului de furnizare gaze naturale, facturată lunar se face ca urmare a citirii
indexului echipamentului de măsurare.
b) să asigure reluarea furnizării gazelor naturale, sub condiția permiterii accesului de către
Cumpărător a reprezentantului operatorului de sistem în vederea reconectării acestuia, în termen
de maximum 24 de ore de la data încetării motivului întreruperii; în cazul încetării pe motiv de
neplată, să reia furnizarea gazelor naturale limitată şi/sau sistată ca urmare a neîndeplinirii
obligaţiei de plată la termenele prevăzute în contract, în termen de maximum 24 de ore de la data
efectuării de către clientul final a plăţii integrale a facturilor scadente, inclusiv a majorărilor de
întârziere datorate conform prevederilor contractuale şi, după caz, a tarifului aferent reconectării,
cu condiţia permiterii de către clientul final a accesului reprezentantului operatorului de sistem în
vederea reconectării acestuia;
în cazul rezilierii contractului se încheie un nou contract de vânzare, sub condiția achitării în
prealabil a facturilor restante si a majorărilor de întârziere.
c) să respecte prevederile standardului de performanta pentru serviciul de furnizare prestat in baza
Contractului;
d) să informeze Cumpărătorul in legătura cu serviciile prestate de operatorul de sistem, a căror
contravaloare nu este cuprinsa in prețul final, dar sunt calculate si incluse in facturile emise de
către Vânzător;
e) să soluționeze sesizările Cumpărătorului privind serviciul de vânzare și să comunice acestuia
răspunsul, conform reglementărilor în vigoare;
f) să furnizeze la cererea Cumpărătorului, pe baza datelor puse la dispoziție de operatorul de
sistem, informații privind istoricul de consum lunar, avut în vedere la emiterea facturii;
g) să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea Cumpărătorului;
h) să anunțe Cumpărătorul, în baza informațiilor primite de la operatorul de sistem, asupra
efectuării reviziilor și a reparațiilor instalațiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea
Cumpărătorului;
i) să preia, să înregistreze și să soluționeze în conformitate cu legislația în vigoare orice reclamație
legată de funcționarea in condiții de siguranță a instalațiilor aparținând operatorului de sistem sau
Cumpărătorului;
j) să notifice Cumpărătorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în Contract;
k) să precizeze pe factura emisă cel puțin următoarele informații: data emiterii facturii, perioada de
facturare, data scadenței, 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, modalitate de plată, denumirea fiecărei obligații de plată cuprinsă în factură, valorile
pentru fiecare mărime de facturat, valoarea totală de plată;
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l)informatii actualizate privind preturile/tarifele aplicabile se pot obtine accesind site-ul ANRE,
sectiunea Gaze Naturale, Informatii de interes public, Furnizori de gaze naturale, Link-ri catre
ofertele tip sau direct: http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-de-interes-public
m) alte obligații prevăzute de reglementările în vigoare.
4.3. Furnizorul de gaze naturale poate pune la dispoziția consumatorului in termen de 60 de zile
calendaristice de la data solicitarii scrise a consumatorului, o echipa de experți, pentru realizarea unei
analize energetice preliminare, in vederea identificarii unor eventuale solutii de optimizare/reducere a
costurilor energetice si de utilitati, aferente activitatii consumatorului.
In cazul solicitarii unei analize energetice preliminare de catre consumator, acesta trebuie sa puna la
dispozitie toate datele necesare echipei de experti.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONSUMATORULUI NONCASNIC DE GAZE NATURALE
5.1. Consumatorul are următoarele drepturi:
a) să solicite Vânzătorului modificarea Contractului, la momentul intervenției unor elemente care
pot afecta executarea Contractului;
b) să pretindă Vânzătorului plata daunelor directe în cazul limitărilor și/sau întreruperilor în
vânzarea gazelor naturale, cauzate din culpa acestuia și dovedite, cu excepția cazurilor expres
prevăzute in Contract si de lege.
c) să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile Contractului;
d) să solicite Vânzătorului întreruperea alimentării cu gaze naturale;
e) să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
f) să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în
prezenta personalului împuternicit al furnizorului/operatorului sistemului de distribuție / transport al
gazelor naturale;
g) alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare.
g) sa transmita eventuale sesizari/plângeri fie pe e-mail la adresa info.metro@met.com , tel:
021.30.30.600, fax 021.30.30.602; fie prin completarea si transmiterea de către Consumator a
„Formularului de înregistrare a plângerii” (Anexa 1) – secțiunile A si B pe suport de hârtie sau în
format electronic prin descărcare de la adresa https://ro.met.com/ro/procedura-soluționarereclamații si vor fi solutionate conform procedurilor afisate pe site-ul companiei.
5.2. Consumatorul are următoarele obligaţii:
a) să achite integral si la termen facturile emise de Vânzător, reprezentând contravaloarea
serviciului pentru vânzarea gazelor naturale, precum și majorările de întârziere aferente, precum
și a celorlalte facturi emise de Vânzător;
b) să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerințele legislației în vigoare și să
nu realizeze intervenții neautorizate asupra aparatelor și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;
c) să nu revândă gazele naturale contractate;
d) să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice moment pe
perioada derulării contractului, în situația în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea
Cumpărătorului;
e) să plătească contravaloarea eventualelor tarife și taxe aferente serviciului de distribuție și
transport, impuse de operatorii licențiați ai acestor servicii, sau alte taxe și tarife impuse de alte
autorități de reglementare, care au relevanță în executarea contractului;
f) să anunțe Vânzătorul în cazul în care urmează a avea loc o fuziune, divizare, vânzare de active
sau modificare patrimonială care afectează executarea Contractului.
g) să anunțe orice modificare a datelor sale de identificare sau/și a coordonatelor de corespondență
din Contract (telefon, fax, email, adresa de corespondență) în termen de 10 zile de la data
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modificării, necomunicarea acestora determinând responsabilitatea exclusivă a Cumpărătorului
pentru eventualele prejudicii de orice natură generate de această situație;
h) să anunțe Vânzătorul în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la data pronunțării încheierii
instanței de judecată, cu privire la intrarea în procedură de insolvență/faliment. Necomunicarea
acestei notificări determină responsabilitatea exclusivă a Cumpărătorului pentru eventualele
prejudicii de orice natură generată de această situație.
i) să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice și cele ale operatorului de sistem,
precum și toate celelalte instalații ale operatorului de sistem aflate în incinta Cumpărătorului;
j) să efectueze modificările sau extinderile instalațiilor de utilizare pe baza aprobărilor legale și
numai cu operatori economici autorizați de autoritatea de reglementare (ANRE);
k) să sesizeze imediat Vânzătorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea
contorului de măsurare si sa asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;
l) să suporte 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;
m) să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului aflat în proprietatea sa,
inclusiv reparațiilor necesare menținerii în clasa de exactitate;
n) să solicite în scris Vânzătorului luarea de măsuri pentru remedierea defecțiunilor constatate la
instalațiile operatorului de sistem situate în incinta Cumpărătorului și să asigure acces liber
împuternicitului operatorului de sistem la instalațiile și echipamentele operatorului de sistem aflate
în incinta Cumpărătorului, pe bază de înștiințare scrisă;
o) să asigure acces liber împuternicitului operatorului de sistem la instalația de utilizare, în baza
unui program convenit de părți;
p) să efectueze verificările și reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare, în conformitate
cu reglementările în vigoare, și să pună la dispoziția împuternicitului operatorului de sistem fișele
de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică periodică, în termen de valabilitate,
precum și actele justificative din care să rezulte asigurarea exploatării și întreținerii corecte a
instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;
r) alte obligații prevăzute de reglementările în vigoare.
6. NEÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAȚII
6.1. Vânzătorul va depune toate diligențele în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obligației de
a furniza gaze naturale în condițiile și parametrii prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Contract. În
ipoteza în care Cumpărătorul constată că gazele naturale furnizate conform prezentului contract
nu îndeplinesc parametrii prevăzuți în Anexa 1, va notifica acest fapt Vânzătorului în termen de 3
zile de la producerea evenimentului, iar Vânzătorul va avea obligația de a notifica la rândul său pe
Prestatorul de Servicii , în 3 zile de la primirea notificării din partea Cumpărătorului și să solicite
remedierea situației.
6.2. Cumpărătorul va avea dreptul de a ajusta cantitatea contractată iniţial. MET România Energy
S.A. va pune la dispoziţia Cumpărătorului următoarele mijloace prin care cantitatea contractată
poate fi ajustată:
- Nominalizarea lunară - se va transmite până în data de 15 (cincisprezece) a lunii
precedente lunii de consum;
- Nominalizarea săptămânală - se va transmite până la ora 12:00 a zilei de vineri
premergătoare săptămânii de consum nominalizarea săptămânală pentru fiecare zi de
consum pe perioada miercuri-miercuri;
- Renominalizarea zilnică - se va transmite până la ora 10:00 a zilei precedente zilei
de livrare;
6.3. Daca există o criză de gaze în sistemul național de transport, care impune riscuri privind
securitatea funcționării sistemului și a livrărilor de gaze către populație, cantitatea de gaze livrată
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de Vânzător, în conformitate cu prezentul contract, poate fi redusă, urmând a se comunica
Cumpărătorului cu respectarea prevederilor RPFD - SNTGN.

7. EVENIMENTE DETERMINANTE ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Apariția, în orice moment în legătură cu o Parte, a oricăreia dintre următoarele situații
constituie Evenimente Determinante pentru încetarea Contractului:
(a) Partea nu își îndeplinește, în mod semnificativ, oricare dintre obligațiile asumate în baza
prezentului Contract și aceasta neîndeplinire nu a fost remediată în termen de 30 zile
lucrătoare după ce Partea a fost notificată cu privire la acea neîndeplinire de obligații, cealaltă
Parte are dreptul să ceară rezilierea Contractului
(b) Partea formulează o cerere pentru declanșarea procedurii falimentului sau este declarată
falită sau i se acordă o suspendare a plaților;
(c) Partea suspenda efectuarea plăților tuturor (sau oricărei categorii a) datoriilor acesteia sau
anunță intenția de suspendare sau se convine un moratoriu în legătura cu oricare dintre
datoriile sale);
(d) este adoptată de către Adunarea Generala a Părții respective o hotărâre cu privire la
anunțarea falimentului sau dizolvarea Părții; sau
(e) este instituit orice sechestru ce poate fi pus în executare asupra tuturor sau a unei părți
semnificative dintre bunurile Părții.
7.2. În cazul în care are loc un Eveniment Determinant în legătura cu o Parte, cealaltă Parte poate
notifica în scris acelei Părți încetarea Contractului (dar fără a prejudicia drepturile acesteia
câștigate în baza Contractului). În oricare din situațiile prevăzute la Clauza 7.1, Vânzătorul este
îndreptățit să întrerupă furnizarea gazelor naturale menționate în Contract cu un preaviz de 5 zile
lucrătoare de la data notificării Evenimentului Determinant.
7.3. Denunțarea Contractului de către Cumpărător, indiferent daca este inițiată înainte sau după
începerea Perioadei de Livrare, operează in condițiile notificării prealabile a Vânzătorului, cu cel
puțin 30 de zile calendaristice înainte de data de la care se dorește încetarea, sub condiția
îndeplinirii în întregime a obligațiilor de plată prevăzute contractual, până la împlinirea termenului
de preaviz.
7.4. Denunțarea Contractului de către Vânzător, indiferent dacă este inițiată înainte sau după
începerea Perioadei de Livrare, operează în condițiile notificării prealabile a Cumpărătorului, cu cel
puțin 30 de zile calendaristice înainte de data de la care se dorește încetarea.
7.5. În cazul încetării contractului din iniţiativa Cumpărătorului, acesta se obligă să :
- cesioneze capacitatea orara maximă rezervată în SNT, de la Vânzător către noul Furnizor, în caz
contrar, Cumparatorul se obliga să achite contravaloarea acesteia pentru perioada rămasă până
la data terminarii contractului de transport al Vanzatorului.
- sa plateasca integral toate facturile emise de Vanzator (chiar daca nu sunt scadente) in 10 zile
de la data notificarii incetarii contractului din initiativa Cumparatorului, urmanad ca factura de
regularizare a Contractului sa fie achitata in 15 zile de la data incetarii efective. ( toate facturile
emise de Vinzator pana la data notificarii, devin scadente in 10 zile de la data notificarii in scris
transmise de Cumparator).
- Neachitarea acestora pana in noua data scadenta, exonereaza Vinzatorul de orice obligație
contractuală privind livrarea gazelor, putând dispune sistarea furnizării gazelor, în condițiile unui
preaviz de 3 zile.
7.6. Încetarea din orice motive a contractului de furnizare nu are nici un efect asupra obligațiilor
decurgând din executarea contractului până la momentul rezilierii acestuia.
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7.7. Denuntarea contractului de catre Cumparator se poate face in conditiile mentionate mai sus
cu obligatia Cumparatorului de a achita contravaloarea contractului de la data rezilierii efective
pana la finalul contractului. Plata contravalorii ramase se va achita pana la data rezilierii efective.
8. LIMITAREA RĂSPUNDERII
8.1. Nicio Parte nu va fi răspunzătoare fata de cealaltă Parte pentru daune indirecte ce ar decurge
din Contract, inclusiv pierderi de profit sau de venituri.
9. OBLIGAȚII; CONFIDENȚIALITATE
9.1. Părțile se obligă una față de cealaltă să obțină și să păstreze pe toată durata contractului toate
aprobările necesare fiecăreia (avize, autorizații, licențe) pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în
acest contract, conformându-se tuturor cerințelor legale.
9.2. Nicio Parte nu va dezvălui prevederile Contractului nici unei terțe părți, alta decât compania
mama, a consultanților săi profesionali, sau a bancherilor săi, fără aprobarea prealabilă scrisă din
partea celeilalte Părți.
9.3. Părțile înțeleg că, printre altele, sunt considerate în mod special ca fiind informații confidențiale,
datorită importanței lor și impactului semnificativ pe care îl poate avea dezvăluirea acestora către
terți, următoarele: ofertele, prețurile, tarifele, utilizate de una dintre Părți (inclusiv cele precizate în
prezentul Contract și cele puse la dispoziție pe perioada negocierilor), clauzele prezentului
Contract, discuțiile de pe parcursul negocierilor etc.
9.4. Obligația de confidențialitate este obligatorie pentru fiecare Parte, dar și pentru reprezentanții,
salariații, colaboratorii, asociații etc. și succesorii săi în drepturi, compania mamă, consultanții săi
sau bancherilor.
9.5. In cazul nerespectării de către o Parte a obligației de confidențialitate, aceasta se obligă să
plătească celeilalte Părți o penalitate reprezentand echivalentul a aproximativ 5% din valoarea
contractului. Prezenta clauza nu restrânge obligația Părții care încalcă obligația de confidențialitate
de a repara întregul prejudiciu suferit produs celeilalte Părți, fiind obligată să o despăgubească pe
aceasta din urmă pentru pierderea efectiv suferită cât si pentru profitul nerealizat conform legislației
în vigoare.”
10. MODIFICARE DE CIRCUMSTANTE
10.1 Se consideră modificare de circumstanţe modificarea sau introducerea unor noi taxe,
impozite, schimbarea modalitătilor de impunere sau taxare şi a referinţei pentru preţul gazelor din
producţia internă sau aplicarea unei noi cerinţe legale referitoare la achiziţia, transportul, distribuţia
sau înmagazinarea gazelor naturale.
10.2 Părţile convin ca orice modificare prevăzută la alin. (1) să se aplice automat.
10.3 Prevederile alin (1) se aplică şi în cazul apariţiei unor modificări de elemente, survenite la
achiziţia, accesul, exploatarea sistemelor de distribuţie şi/sau transport, în baza contractelor
semnate de către Vânzător, cu operatorii sistemelor de distribuţie şi transport, sau cu
producătorii/importatorii de gaze naturale inclusiv modificări ale bazei de calcul sau a metodei de
calcul referitoare la achiziţie, transport, distribuţie şi/sau în cazul intrării în vigoare a prevederilor
legale privitoare la aplicarea Codului Reţelei pentru Sistemul Naţional de Transport Gaze Naturale.
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11. MODIFICAREA LEGISLATIEI
11.1. În sensul prezentului contract, prin “modificare legislatiei” se înţelege intrarea în vigoare a
unor legi/reglementări, precum şi modificarea / abrogarea celor existente, ulterior încheierii
prezentului contract.
10.2. In cazul in care, ulterior încheierii contractului, apare o modificare de legislatie care are ca
efect modificarea/aplicarea de noi tarife reglementate, partile vor modifica pretul de contract fara a
fi necesar amendarea contractului prin act aditional. Toate modificarile vor fi anuntate imediat ce
sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
12. FORȚA MAJORĂ
12.1. În cazul in care o Parte ("Partea Afectată") nu își poate îndeplini obligațiile asumate în baza
prezentului Contract datorită unui eveniment de Forță Majora, Partea Afectată va fi exonerată de
răspunderea pentru neîndeplinirea acestor obligații pe durata cazului de Forță Majoră, cu condiția
ca (i) aceasta să notifice celeilalte Părți apariția Forței Majore si să-i furnizeze detalii în acest sens
într-un timp cât mai scurt posibil după apariția Forței Majore, și (ii) să depună toate eforturile
necesare în vederea înlăturării imposibilității de a-și îndeplini obligațiile.

13.

NOTIFICĂRI

13.1. Orice notificare sau factură ce va fi transmisă de către o Parte celeilalte Părți în baza
prezentului Contract va fi făcută în scris și trimisă prin fax la următoarele numere:
MET Romania Energy S.A.
Tel: 021.30.30.600
Fax: 021.30.30.602
Email: info.metro@met.com
13.2. Acest fax si/ sau e-mail va fi considerat ca primit în momentul confirmării de către aparatul
fax al destinatarului, cu condiția ca această confirmare să nu aibă loc după ora 17:00 a oricărei
zile, caz în care va fi considerat a fi fost primit la ora 9:00 a zilei lucrătoare următoare.

14. ALTE CLAUZE
14.1. Orice modificare sau completare a clauzelor din Contract se face prin Act Adițional, semnat
de ambele Părți.
14.2. Nulitatea unei clauze din Contract nu are niciun efect asupra valabilităţii celorlalte clauze sau
Contractului în integralitatea sa.
14.3. Nicio renunţare la executarea unei obligaţii, exercitarea vreunui drept, acţiuni sau remediu ce
decurg din Contract nu va fi considerată a fi o renunţare la executarea acelei obligaţii/drept/remediu
sau a unei obligaţii/drept/remediu ulterioare. Nepunerea în executare de către o parte în orice
moment a prevederilor Contractului nu poate fi considerată ca o renunţare la aplicabilitatea acestor
prevederi şi nici nu va afecta în vreun fel valabilitatea Contractului, integral sau parţial, sau dreptul
celeilalte părţi de a pune în executare fiecare prevedere. Remediile prevăzute în Contract sunt
cumulative şi nu exclud remediile legale.
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14.4. Prin semnarea contractului, consumatorul intelege, accepta si asuma orice actiune
intreprinsa de furnizor prin care acesta din urma cesioneaza creantele in scop de garantie sau
inscrie ipoteci asupra creantelor izvorate din raportul contractual incheiat cu consumatorul.
Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi
a altor drepturi prevăzute de lege, se efectuează în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare,
pe costul si cheltuiala Furnizorului. In conformitate cu prevederile art 2417 Cod civil, notificarea
avizului de ipotecă se va realiza in ziua imediat urmatoare de dupa înscriere. Partile accepta ca
indeplinirea oricarei alte prevederi legale sau comerciale, nu este necesara.
14.5. Prin semnarea prezentului contract, consumatorul intelege, accepta si asuma faptul ca, in
scopul satisfacerii obiectului intelegerii comerciale, MET Romania Energy SA sau societati afiliate,
pot prelua, stoca si prelucra date cu caracter personal.

15. LEGISLATIA APLICABILĂ; SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
15.1. Contractul va fi guvernat de legea română și va fi interpretat în conformitate cu aceasta.
15.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, vor fi soluționate de
catre instantele judecatoresti competente de la sediul Vanzatorului.
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