CONTRACT
pentru furnizarea gazelor naturale la clienți noncasnici
NUMĂR …………… DATA ………………

I. PĂRȚI CONTRACTANTE
CEZ Vânzare S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în localitatea Craiova, Str. Calea
Severinului Nr. 97, Etaj 1, județul Dolj, codul poștal 200796, telefon 0251/216001, fax 0251/216002,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub nr. J16/517/2007, cod fiscal RO-21349608, capital
social subscris si integral varsat 40053142,64 lei, titulară a licenței pentru furnizarea gazelor naturale nr.
1943/22.01.2014, având conturile:
- pentru operatorii economici din sectorul privat: cod IBAN: RO18CITI0000000725067011 deschis la
Banca Citibank
România, cod IBAN: RO57BRDE170SV28512261700 deschis la Banca BRD – Sucursala Craiova și
- pentru operatorii din sectorul bugetar: cod IBAN : RO40TREZ2915069XXX006470, deschis la Trezoreria
Craiova,
reprezentată prin Dna. Cornelia Szabo - Președinte al Directoratului și Marius Cîmpeanu - Membru al
Directoratului, pe de o parte, denumită în continuare Furnizor, în calitate de Vânzator,
şi
…………………………………………., persoană juridică română, având sediul în ………………………………………telefon
………………………………………, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr………………………………………, având
cod unic de înregistrare ………………………………………, cont bancar ………………………………………, deschis la
………………………………………, reprezentantă prin ………………………………………, in calitate
de ………………………………………, denumită în continuare client, în calitate de Cumpărator,
au convenit încheierea prezentului contract.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 (1) Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în regim
concurențial, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de furnizor, pentru sau în
legătură cu asigurarea cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, la locurile de
consum menționate în Anexa nr. 2 și reglementarea raporturilor dintre furnizor și client privind condițiile
de consum, facturare și plată aferente serviciului contractat.

(2) Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea în instalaţia de utilizare va fi conform
documentaţiei tehnice avizate de operatorul sistemului de transport/distribuție al gazelor naturale.
(3) Presiunea de avarie este conform documentaţiei tehnice avizate de operatorul sistemului de
transport/distribuție al gazelor naturale.
III. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE
Art. 2 (1) Furnizarea gazelor naturale la locul de consum se va face în mod constant şi continuu, fără
limită de consum, cu excepţia cazurilor de limitare şi întrerupere prevăzute de reglementarile legale în
vigoare și prevederile prezentului contract.
(2) Predarea/preluarea gazelor naturale la locul de consum, se face în punctul de predare/preluare
comercială, în condițiile prevăzute de Contract, în baza cantității transmise de operatorul licențiat al
sistemului de distribuție (în cazul în care Clientul este racordat într-un sistem de distribuție gaze
naturale) sau operatorul sistemului de transport (în cazul în care Clientul este racordat direct în Sistemul
Național de Transport), la sfârșitul fiecărei perioade de livrare și la sfârșitul duratei Contractului.
(3) Măsurarea gazelor naturale consumate se realizează în punctul/punctele de predare/preluare
comercială, de către operatorul licențiat al sistemului de distribuție sau al sistemului de transport.
(4) Furnizorul încheie contracte cu operatorii licențiați pentru servicii de distribuție, transport și
înmagazinare gaze naturale.
(5) Tarifele aferente serviciilor de distribuție, transport și înmagazinare, încasate de Furnizor se vor
deconta operatorilor licențiați.
(6) Exploatarea sistemelor de distribuție și transport gaze naturale reprezintă obligația operatorilor
licențiați de distribuție, respectiv de transport și nu a Furnizorului.
(7) Parametrii tehnici de livrare la punctele de predare/preluare (presiune, debit) sunt asigurați de
operatorul sistemului de distribuție sau al sistemului de transport, în funcție de modul de racordare al
locului de consum.
(8) Furnizorul emite, de regulă, în primele 5 zile ale lunii contractuale o factură cu consumul în avans
pentru contravaloarea a 100% din consumul gaze naturale contractată în luna respectivă.
(9) În funcție de periodicitatea de citire, furnizorul emite factura de regularizare, după transmiterea
citirii de către operatorul de transport/distribuție sau a autocitirii transmisă de către clientul final în
intervalul de timp precizat de furnizor, în cazul în care intervalul de citire a indexului echipamentului de
măsurare, de către operatorul de transport/distribuție, este mai mare decât perioada de facturare
prevazută în contract.
(10) Furnizorul efectuează regularizarea consumurilor, pe baza valorilor citite de către operatorul de
transport/distribuție, citire care se realizează de regulă la un interval de maxim 6 luni.

IV. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3 (1) Contractul se încheie pe o perioadă determinată de 3 luni, începând cu data de
………………………………………, dar nu mai devreme de data primirii acordului de la operatorul de distribuție.
(2) Contractul intră în vigoare la data semnării, iar începerea efectivă a furnizării gazelor naturale se va
realiza după primirea acordurilor de la operatorul de distribuție și cel de transport și încheierea
contractelor de distribuție și transport, precum si dupa constituirea de catre consumator a unei garantii
egală cu consumul estimat a se realiza pe 3 luni calendaristice, conform art. 17 din contract.
(3) La data intrării în vigoare a contractului, încetează, prin acordul părților, orice alt contract de
furnizare a gazelor naturale încheiat între părți pentru locul/locurile de consum care fac obiectul
prezentului contract.
(4) Un loc de consum neracordat la rețeaua de alimentare cu gaze naturale, inclusiv locul de consum
deconectat de la rețea, nu poate fi alimentat cu gaze naturale decât după racordare, respectiv după
eliminarea cauzei deconectării. În acest sens, clientul are obligația de a întreprinde toate demersurile
pentru racordare și/sau eliminarea cauzei deconectării în termen de 30 de zile de la data încheierii
prezentului contract în caz contrar furnizorul fiind îndreptațit de drept să rezilieze contractul, fără o
punere în întârziere a consumatorului.
V. PREȚUL CONTRACTULUI, FACTURARE, CONDIȚII ȘI TERMENE DE PLATĂ
Art. 4 (1)Prețul de vânzare aferent serviciului de furnizare a gazelor naturale se determină conform
Anexei nr. 3. Acesta include tarifele reglementate de transport, înmagazinare și distribuție (după caz)
stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Prețul de vânzare aferent serviciului de furnizare a gazelor naturale, exceptând tarifele reglementate,
este valabil și nu se modifică pe o perioadă de 3 luni cu excepția cazului în care evenimente neprevăzute
la încheierea contractului modifică echilibrul valoric al acestuia, antrenând o sarcină suplimentară
pentru furnizor în exercitarea obligațiilor sale contractuale, cum ar fi, dar fără a limita, modificarea
prețurilor de referință pentru gazele naturale cu mai mult de 20% a costurilor specifice, inclusiv
modificări ale bazei de calcul sau a metodei de calcul referitoare la achiziție. Prețul de referință pentru
gazele naturale este definit ca fiind prețul mediu ponderat lunar (PMP-lunar) publicat de Transgaz pe
https://www.transgaz.ro/ro/clienti/informatii-operationale/calcul-pret-mediu-ponderat-zilniclunar,
determinat în conformitate cu prevederile art. 102¹ din Codul Rețelei.
(2.1) A. In situatia in care se constata o abatere de + 50.00% fațã de cantitãțile zilnice contractate,
Furnizorul are dreptul sã solicite Clientului plata unor daune interese de 50 lei/MWh pentru diferența
dintre cantitatea zilnicã consumatã și cantitatea zilnicã contractata. Daunele interese se calculeaza
pentru fiecare zi in care se constata o abatere de + 50% față de cantitãțile zilnice contractate. Cantitatea
zilnicã contractatã se determinatã prin împărțirea cantității lunare contractate, prevăzută in Anexa nr. 2
a contractului, la numărul de zile din luna respectivă.
B. In situatia in care se constata o abatere de - 50.00% fațã de cantitãțile zilnice contractate, Furnizorul
are dreptul sã solicite Clientului plata unor daune interese de 50 lei/MWh pentru diferența dintre
cantitatea zilnicã contractata și cantitatea zilnicã consumata. Daunele interese se calculeaza pentru
fiecare zi in care se constata o abatere de - 50% față de cantitãțile zilnice contractate. Cantitatea zilnicã
contractatã se determinatã prin împărțirea cantității lunare contractate, prevăzută in Anexa nr. 2 a
contractului, la numărul de zile din luna respectivă.

(3) După expirarea perioadei de valabilitate a preţului gazelor naturale, respectiv 3 luni de la data
încheierii prezentului contract, Furnizorul are dreptul să procedeze la modificarea acestuia, notificând
clientului noile valori, cu cel puţin 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a acestora, prin SMS, email
sau informare scrisă, anexată la factură, cu detaliile noului tarif aferent serviciului de furnizare a gazelor
naturale, precum și condițiile de aplicabilitate ale acestuia.
(4) Furnizorul notifică clientului modificarea prețului de vânzare aferent serviciului de furnizare a gazelor
naturale într-un mod transparent și usor de înțeles, printr-o notificare scrisă, transmisă prin e-mail, fax
sau prin poștă/curier, în funcție de opțiunea exprimată de client pentru comunicarea corespondenței.
(5) În cazul în care clientul nu este de acord cu noul preț de vânzare aferent serviciului de furnizare a
gazelor naturale, în termen de 15 zile de la data notificării, are obligația de a informa în scris furnizorul
cu privire la acest fapt, acesta având obligația să solicite modificarea/denunțarea unilaterală a
prezentului contract, sens în care poate:
a) să solicite oricând denunțarea unilaterală a contractului;
b) să solicite și să opteze pentru o altă ofertă CEZ VÂNZARE S.A. aferentă serviciului de furnizare a
gazelor naturale;
c) să solicite schimbarea furnizorului de gaze naturale, în condițiile prevăzute de reglementările legale în
vigoare.
(6) La prețul de vânzare se adaugă Taxa pe Valoarea Adaugată (T.V.A) şi acciza în vigoare. Aceste
taxe/accize vor fi calculate și incluse în facturile emise de Furnizor, conform prevederilor legale în
vigoare.
(7) În cazul în care Clientul poate beneficia de scutire de la plata accizelor conform Codului Fiscal, acesta
va notifica Furnizorul și va pune la dispoziția acestuia toate documentele prevăzute de legislația în
vigoare în vederea scutirii de la plata accizelor (ex. notificarea depusă la Autoritatea Teritorial Vamală).
În plus, Clientul va completa o Declarație pe proprie răspundere cu privire la aplicarea accizei pentru
gazele naturale, conform Modelului din Anexa nr. 4 și o va transmite Furnizorului la data semnării
contractului, în caz contrar Clientul nu va mai putea solicita restituiri de acciză.
(8) În cazul modificării tarifelor reglementate, transport sau/și distribuție, furnizorul notifică Clientului
noile tarife prin înscrierea acestora în prima factură emisă după data publicării tarifelor respective în
Monitorul Oficial. Noile tarife reglementate se vor aplica automat, fără a mai fi necesară încheierea unui
act adițional. În cazul în care Clientul nu este de acord cu modificările intervenite, acesta are dreptul de
a solicita denunțarea unilaterală a contractului.
(9) Furnizorul facturează contravaloarea a 100% din consumul de gaze naturale contractat, de regulă, în
primele 5 zile ale lunii de livrare, iar regularizarea se realizează, de regulă, în primele 15 zile lucrătoare a
lunii următoare realizării citirii de către operatorul de transport/distribuție pe baza cantității de gaze
naturale transmisă de operatorul de transport/distribuție.
Factura va fi emisă conform opțiunii selectate de consumator:


individual pentru fiecare loc de consum



unică, cuprinzând centralizarea tuturor locurilor de consum și anexa detaliată pentru fiecare loc
de consum.

(10) Furnizorul va factura către client alte taxe/costuri percepute de către operatorul de
transport/distribuție în legatură cu executarea prezentului contract, care potrivit reglementărilor legale
în vigoare sunt datorate de clientul final și nu sunt incluse în prețul final de furnizare a gazelor
naturale (spre exemplu, dar fără a limita, taxe de deconectare/reconectare, regularizare categorie de
consum, punere în funcțiune instalație), în termen de 10 zile de la comunicarea transmisă de operatorul
de transport/distribuție.
(11) Plata contravalorii facturilor emise de Furnizor în baza prezentului contract, se realizează în termen
de [CSF_PaymentTerm] zile calendaristice de la emitere (după ziua nelucrătoare). În cazul în care data
scadenței este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit în următoarea zi lucrătoare după
scadență.
(12) Plata contravalorii facturii reprezentând taxe percepute de operatorul de transport/distribuție,
datorate de client conform reglementărilor legale în vigoare, se va efectua în cel mult 20 zile de la data
emiterii.
(13) Clientul are dreptul de a contesta facturile emise de Furnizor în baza prezentului Contract, în
termen de maxim 10 (zece) zile de la primire. Obligația de plată se suspendă de la data înregistării
contestației și până la clarificarea și soluționarea aspectelor contestate.
(14) Plata facturilor emise în baza prezentului contract poate fi efectuată prin transfer bancar sau prin
oricare dintre metodele de plată prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul contract.
(15) Neachitarea facturilor emise în baza prezentului contract în termenul de scadență, atrage penalități
de întârziere după cum urmează:
a) penalitățile de întârziere sunt de 0,02 % pentru fiecare zi de întârziere;
b) penalitățile de întârziere se datorează începând cu prima zi după data scadenței.
(16) În cazul încetarii contractului, Furnizorul va transmite clientului factura aferentă decontului final de
lichidare, în maximum 42 de zile calendaristice de la data încetării contractului de furnizare a gazelor
naturale. În cazul în care factura aferentă decontului final de lichidare conține un sold pozitiv, clientul
are obligația de a achita contravaloarea acesteia în termenul de scadență menționat în prezentul
contract. În cazul în care decontul final de lichidare conține un sold negativ, Furnizorul are obligația să
restituie clientului suma datorată, prin transfer bancar, în termen de maxim 30 zile calendaristice de la
data emiterii facturii, în contul comunicat în scris de client.
(17) Factura prevazută la alin. (10) va fi transmisă Clientului, de regulă, în termen de 10 zile lucrătoare
de la emitere prin:
□ poștă, la adresa de corespondență:
□ prin e-mail, la adresa [P_EmailAddress] , în funcție de opțiunea exprimată.

(18) Prin excepție de la prevederile alin. (9), în cazul în care operatorul de transport/distribuție transmite
procesul verbal aferent citirilor efectuate asupra grupului/grupurilor de măsurare ulterior celei de-a 10-a
zi lucrătoare a lunii următoare lunii de livrare, furnizorul emite factura de regularizare către Client, de
regulă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii procesului verbal de la operatorul de
distribuție/transport.
(19) Pentru neplata facturilor emise în baza prezentului contract, până la remedierea situației, furnizorul
are dreptul să întrerupă alimentarea cu gaze naturale, realizând succesiv următoarele demersuri:
a) transmiterea către Client a unui preaviz de deconectare;
b) transmiterea către Operator a solicitării privind întreruperea alimentării cu gaze naturale în condițiile
prevăzute de reglementările legale în vigoare;
(20) Furnizorul solicită Operatorului reluarea alimentării cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, după ce se face dovada/se confirmă achitarea în integralitate a contravalorii facturilor
restante, dobânzilor penalizatoare, a cheltuielilor ocazionate de întreruperea și reluarea furnizării,
precum și dovada constituirii garanțiilor financiare solicitate conform prevederilor contractuale și
reglementărilor ȋn vigoare, după caz.
(21) Furnizorul poate să dispună reluarea furnizării gazelor naturale după achitarea de către client a
debitelor deconectabile aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale, fără achitarea taxelor de
deconectare/reconectare, acestea urmând să fie achitate de către client ulterior în termenul de
scadență menționat în factură sub sancțiunea deconectării locului de consum conform prevederilor
prezentului contract.
(22) În cazul în care consumatorul nu efectuează în termen de 30 de zile de la data întreruperii furnizării
gazelor naturale plata integrală a sumelor datorate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul,
urmând să recupereze creanțele înregistrate de client conform dispozițiilor legale în vigoare.
(23) Refuzul total sau parțial al consumatorului de a plăti o factură emisă de furnizor se va aduce la
cunoștința acestuia în termen de 10 zile de la data primirii. Furnizorul este obligat să analizeze
temeinicia contestației şi să comunice Clientului rezultatul analizei în termen de 15 zile de la
înregistrarea acesteia. În cazul în care soluţionarea plângerii implică verificarea datelor măsurate,
termenul de 15 zile se prelungeşte cu intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică
Operatorului de măsurare solicitarea de verificare a datelor contestate şi ziua în care furnizorul
transmite Clientului răspunsul primit de la Operatorul de Măsurare.
(24) În situaţia în care furnizorul constată, în urma analizării contestației că aceasta nu este întemeiată,
comunică Clientului acest lucru, în termenele menționate mai sus, iar Clientul este obligat să efectueze
plata facturii în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea răspunsului, de la împlinirea acestui termen
Clientul fiind de drept în întârziere.
(25) În situaţia în care furnizorul constată, în urma analizării contestației, că aceasta este întemeiată, va
proceda la recalcularea facturilor și va comunica acest fapt clientului în termenele menționate mai sus.

(26) În cazul în care solicitarea clientului se dovedeşte a fi întemeiată şi este necesară recalcularea
consumului ca efect al defectării aparatului de măsură, furnizorul va proceda la recalcularea consumului
de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(27) Reclamațiile ulterioare efectuării plății facturilor se conciliază între părți amiabil, cu respectarea
termenelor prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(28) În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între părți, nivelul consumului facturat se
reduce, nu se vor încasa penalități pentru diferența respectivă.
(29) Furnizorul emite și comunică clientului factura aferentă daunelor interese, calculate conform
alineatului 21, iar clientul are obligația să o achite în termen de 30 de zile de la data emiterii. Pentru
neachitarea în termen a facturilor aferente daunelor interese, clientul datorează furnizorului penalități
de întârziere, calculate începând cu prima zi după data scadenței, egale cu nivelul dobânzii datorate
pentru neplată la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

VI. ÎNCADRAREA CLIENȚILOR RACORDAȚI ÎN REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE/TRANSPORT
Art. 5 Încadrarea Clientului racordat în rețeaua de distribuție într-o anumită tranşă de consum se face de
către furnizor, cu acordul operatorului de distribuție, pentru fiecare loc de consum în parte, pentru o
perioadă determinată de un an, în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie, în funcţie de modul de
conectare a respectivului loc de consum, pe baza istoricului de consum înregistrat pentru respectivul loc
de consum în anul calendaristic precedent.
Art. 6 În cazul unui client pentru care nu există istoric de consum, încadrarea se face de către furnizor,
pe baza datelor transmise de operatorul de distribuție, având în vedere debitul maxim instalat sau, după
caz, graficul de livrări pentru respectivul loc de consum.
Art. 7 (1) Furnizorul modifică încadrarea clientului, astfel:
a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depăşirea, pe baza citirii efective a
echipamentului de măsurare, în cazul în care în cadrul intervalului 1 ianuarie – 31 decembrie, consumul
înregistrat depăşeşte pragul superior de consum al categoriei în care consumatorul este încadrat;
b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care la sfârşitul intervalului 1 ianuarie – 31 decembrie,
consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care consumatorul
este încadrat.
(2) În cazul rezilierii contractului de furnizare anterior datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul nu
modifică încadrarea clientului.
Art. 8 (1) Categoriile de încadrare a locurilor de consum, racordate în rețeaua de distribuție, definite în
funcţie de consumul anual, sunt:
C.1 consumatori cu un consum anual de până la 280 MWh
C.2 consumatori cu un consum anual între 280 MWh şi 2800 MWh
C.3 consumatori cu un consum anual între 2800 MWh şi 28000 MWh

C.4 consumatori cu un consum anual între 28000 MWh şi 280000 MWh
C.5 consumatori cu un consum anual de peste 280000 MWh
C.6 clienți care beneficiază de tarif de distribuție de proximitate
C.7 clienți care beneficiază de tarif de distribuție de tranzit.
(2) Categoriile de încadrare a locurilor de consum, racordate în rețeaua de transport, definite în funcţie
de consumul anual, sunt:
A.1 Clienți cu un consum anual de pâna la 1.162,78 MWh
A.2 Clienți cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh
A.3 Clienți cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh
A.4 Clienți cu un consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh
A.5 Clienți cu un consum anual de peste 1.162.777,87 MWh.
VII. REGULARIZAREA SUMELOR AFERENTE CONSUMULUI DIN PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE.
Art. 9 (1) Pentru clienții racordați în rețeaua de distribuție, în cazul modificării încadrării, furnizorul
recalculează contravaloarea cantităţilor de gaze naturale consumate, astfel:
a) pentru situaţia prevăzută la art. 7 alin. (1), lit. a), având în vedere cantitatea de gaze naturale
consumate până în momentul modificării încadrării şi preţul de vânzare aferent categoriei în care
consumatorul a fost reîncadrat determinat conform Anexei 2;
b) pentru situaţia prevăzută la art. 7 alin. (1), lit. b), având în vedere cantitatea de gaze naturale
consumate în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie şi preţul de vânzare aferent categoriei în care
consumatorul a fost reîncadrat determinat conform Anexei 2.
(2) Regularizarea prevazută la alin. (1) va fi evidenţiată distinct pe factură, plata/recuperarea sumelor
rezultate din regularizare efectuându-se în condiţiile stipulate în contract.
(3) Pentru clienții racordați în rețeaua de transport, având în vedere că tarifele reglementate aplicate nu
depind de categoria de încadrare, nu se realizează regularizarea sumelor prevăzută la alin. (1).
VIII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI DE GAZE NATURALE
Art. 10 (1) Furnizorul are următoarele drepturi:
a) să încaseze de la client contravaloarea facturilor emise, în termenul şi în condiţiile prevăzute în
prezentul contract;
b) să perceapă clientului final dobânzi penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plăţii facturilor, în
termenul şi în condiţiile prevăzute în prezentul 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
reglementare, care au relevanță în executarea Contractului și care condiționează executarea
Contractului;

d) să solicite operatorului prestarea activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a
alimentării cu gaze naturale, în vederea întreruperii/limitării/reluării furnizării gazelor naturale la locul
de consum al clientului final în condiţiile prevăzute în prezentul contract, precum şi în alte situaţii
prevăzute de legislaţia în vigoare;
e) să încaseze de la client tariful perceput de operator pentru prestarea activităţii de reluare a
alimentării cu gaze naturale la locul de consum, în vederea reluării furnizării gazelor naturale
întrerupte/limitate pentru neîndeplinirea de către client a obligațiilor asumate în baza prezentului
contract, şi, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plăţii;
f) să solicite clientului final asumarea responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor pe care
acesta le generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
g) să rezilieze prezentul contract în situaţia încetării dreptului de proprietate sau de folosinţă al clientului
asupra locului de consum, în situaţia neachitării de către client a facturilor, precum şi în alte situaţii
prevăzute de legislaţia în vigoare, în conformitate cu prevederile prezentului contract;
h) orice alte drepturi prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.
Art. 11 (1) Furnizorul are următoarele obligaţii:
a) să factureze lunar contravaloarea serviciului pentru vânzarea gazelor naturale și, după caz, a
majorărilor de întârziere și să transmită Clientului facturile emise, în conformitate cu prevederile
prezentului Contract. Regularizarea contravalorii serviciului de furnizare a gazelor naturale, se face ca
urmare a citirii indexului echipamentului de măsurare.
b) să asigure reluarea furnizării gazelor naturale întrerupte/ limitate ca urmare a neîndeplinirii de către
client a obligaţiilor de plată scadente la termenele şi în condiţiile prevăzute în contract, în termen de
maximum 24 de ore de la primirea solicitării clientului, cu condiţia permiterii de către client a accesului
reprezentantului operatorului în vederea reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum.
Clientul trebuie să anexeze solicitării dovada achitării integrale a contravalorii consumului de gaze
naturale facturat, inclusiv a dobânzilor penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plăţii datorate
conform prevederilor contractuale, şi a tarifului aferent reluării alimentării cu gaze naturale, precum şi
dovada constituirii garanţiei financiare, dacă aceasta a fost solicitată de Furnizor;
c) să respecte prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale
prestat în baza prezentului Contract;
d) să informeze Clientul în legatură cu serviciile prestate de operatorul de transport/distribuție, a căror
contravaloare nu este cuprinsă în prețul final, dar care sunt calculate și incluse în facturile emise de către
Furnizor;
e) să soluționeze sesizările Clientului privind serviciul de furnizare a gazelor naturale și să comunice
acestuia răspunsul, conform reglementărilor în vigoare;
f) să furnizeze la cererea Clientului, pe baza datelor puse la dispoziție de operatorul de
transport/distribuție, informații privind istoricul de consum lunar pentru o perioadă de până la 24 de

luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor
naturale, daca aceasta din urmă este mai mică;
g) să notifice clientului final, orice intenţie de modificare şi/sau completare a condiţiilor/ clauzelor
contractuale, precum şi orice majorare a preţului/tarifului practicat, precizând motivele, condiţiile şi
amploarea acestei majorări, în mod direct şi în timp util, dar nu mai târziu de sfârşitul primei perioade
normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, precum şi să informeze clientul, în
momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa contractul în cazul în care nu acceptă noile
condiţii;
h) să permită clientului final schimbarea efectivă a furnizorului, cu respectarea condiţiilor/clauzelor
contractuale, în termen de maximum 21 de zile calendaristice de la data solicitării, conform
reglementărilor în vigoare;
i) să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea Clientului;
j) să notifice Clientul, în baza informațiilor primite de la operatorul de transport/distribuție, asupra
efectuării reviziilor și a reparațiilor instalațiilor operatorului de transport/distribuție aflate pe
proprietatea Clientului;
k) 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/distribuție sau Clientului;
l) să notifice Clientului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în prezentul Contract;
m) să rezerve capacitate de transport în Sistemul Național de Transport pentru fiecare lună din perioada
contractuală pentru locurile de consum care fac obiectul prezentului Contract;
n) să achite eventualele compensații/despăgubiri, prin transfer bancar, în cazul nerespectării calității
serviciilor prevăzute în contract, conform Standardului de performanță pentru furnizarea de gaze
naturale;
o) să transmită clientului final o factură aferentă decontului final de lichidare în termen de maximum 42
de zile calendaristice de la data încetării contractului, inclusiv pentru aplicarea art. 10 alin. (1) ptc. f) pe
durata contractuală;
p) să transmită operatorului solicitările primite de la clientul final al căror obiect este legat de domeniul
de activitate al acestuia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în situaţia în care, pentru
locul de consum, contractul cu operatorul este încheiat de furnizor;
q) orice alte obligaţii prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă.
IX. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI NONCASNIC DE GAZE NATURALE
Art. 12 (1) Clientul are următoarele drepturi:

a) să solicite furnizorului modificarea și completarea prezentului contract și a anexelor acestuia, atunci
când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori completarea unor clauze
contractuale;
b) să primească penalităţile/compensaţiile datorate de către furnizor/operator pentru nerespectarea
nivelurilor minime de calitate, în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă în vigoare,
pentru daunele materiale dovedite, provocate exclusiv din vina furnizorului/operatorului;
c) să solicite furnizorului întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale la locurile de
consum, respectiv prestarea de către operator a activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor
tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) să denunţe unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea condiţiilor/clauzelor
contractuale, şi să îşi schimbe efectiv furnizorul, după achitarea tuturor sumelor scadente, datorate
furnizorului în baza prezentului contract, în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la data
solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE;
e) să primească de la furnizor factura aferentă decontului final de lichidare, în termen de maximum 42
de zile calendaristice de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale;
f) să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
g) să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezența
personalului împuternicit al furnizorului/operatorului sistemului de distribuție/transport al gazelor
naturale;
h) să solicite Furnizorului date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum sau
valoarea facturilor, pentru o perioadă de până la 24 de luni anterioare solicitarii sau pentru perioada
scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai
mică;
i) să obțină informații actualizate privind tarifele reglementate prin e-mail, fax sau telefonic, precum și
prin accesarea site-ului www.anre.ro.
j) alte drepturi prevăzute în legislația în vigoare aplicabilă.
Art. 13 (1) Clientul are următoarele obligaţii:
a) să achite integral și la termenele stabilite în prezentul contract contravaloarea facturilor emise de
furnizor, inclusiv cele aferente recalculării/corecțiilor consumului de gaze naturale, penalităților de
întârziere, serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu gaze naturale, precum și a altor servicii
prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului, dacă aceste servicii au fost efectuate la
cererea/din culpa clientului sau sunt în sarcina acestuia conform reglementărilor legale în vigoare;
b) să respecte normele și prescripțiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative, să nu
intervină în nici un fel asupra instalației de alimentare și de măsurare și să nu permită altor persoane, cu
excepția reprezentanților operatorului, să intervină asupra acestora;

c) să constituie la solicitarea furnizorului garanții de plată, conform prevederilor contractului și
reglementărilor în vigoare;
d) să mențină starea tehnică corespunzătoare a instalațiilor proprii în conformitate cu normele în
vigoare și să nu permită unor persoane neautorizate să intervină asupra acestora;
e) să suporte contravaloarea pagubelor și costul remedierii defecțiunilor produse în instalațiile
operatorului, dovedite a fi din culpa sa;
f) să nu revândă gazele naturale contractate;
g) 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 sa;
h) să platească 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;
i) să anunțe Furnizorul în cazul în care urmează a avea loc o fuziune, divizare, vânzare de active sau
modificare patrimonială care afectează executarea Contractului;
j) să anunțe orice modificare a datelor sale de identificare sau/și a coordonatelor de corespondență din
Contract (telefon, fax, email, adresă de corespondență) în termen de 10 zile de la data modificării,
necomunicarea acestora determinând responsabilitatea exclusivă a Clientului pentru eventualele
prejudicii de orice natură generate de această situație;
k) să anunțe Furnizorul în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la data pronunțării încheierii
instanței de judecată, cu privire la intrarea în procedura de insolvență/faliment. Necomunicarea acestei
notificări determină responsabilitatea exclusivă a Clientului pentru eventualele prejudicii de orice natură
generată de această situație;
l) să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice și cele ale operatorului de
transport/distribuție, precum și toate celelalte instalații ale operatorului de transport/distribuție aflate
în incinta Clientului;
m) să efectueze modificările sau extinderile instalațiilor de utilizare pe baza aprobărilor legale și numai
cu operatori economici autorizați de autoritatea de reglementare (ANRE);
n) să sesizese imediat Furnizorul în legatură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea
contorului de măsurare și să asigure accesul împuternicitului operatorului de transport/distribuție la
acesta;
o) 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;
p) să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului aflat în proprietatea sa,
inclusiv reparațiilor necesare menținerii în clasa de exactitate;

q) să solicite în scris Furnizorului luarea de măsuri pentru remedierea defecțiunilor constatate la
instalațiile operatorului de transport/distribuție situate în incinta sa și să asigure acces liber
împuternicitului operatorului de transport/distribuție la instalatiile și echipamentele operatorului de
transport/distribuție aflate în incinta sa, pe baza de înștiințare scrisă;
r) să asigure acces liber împuternicitului operatorului de transport/distribuție la instalația de utilizare, în
baza unui program convenit de părți;
s) să efectueze verificările și reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare, în conformitate cu
reglementarile în vigoare, și să pună la dispoziția împuternicitului operatorului de transport/distribuție
fisele 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;
ş) să preia capacitatea de rezervare în Sistemul Național de Transport în mod direct sau prin cesiune
către un alt furnizor, în cazul în care solicită încetarea contractului;
t) alte obligații prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă.
X. Alte Drepturi și obligatii
Art. 14. (1) Părțile se obligă una față de cealaltă să dețină, pe parcursul derulării contractului, toate
aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract,
conformându-se în același timp tuturor cerințelor legale.
(2) Părțile se obligă una față de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate informațiile,
documentațiile și datele necesare bunei derulări a contractului și care sunt accesibile conform
reglementărilor în vigoare tuturor autorităților statului, instituțiilor financiar-bancare, consultanților și
contractanților care au legătură cu executarea prezentului contract.
(3) Părțile declară și garantează următoarele:
a) dețin toate informațiile și datele pe care le-au considerat necesare cu privire la prestațiile prevăzute
de prezentul contract, inclusiv prevederile legale referitoare la prestațiile care decurg din acesta, iar
acestea au fost considerate satisfacătoare în vederea încheierii prezentului contract;
b) își asumă riscul de eroare cu privire la informațiile și datele suplimentare pe care nu le-au investigat
sau solicitat de la cealalată parte;
c) voința de a încheia prezentul contract s-a format în mod liber;
d) au experiența și cunoștințele necesare pentru a încheia contracte de acest tip;
e) prezentul contract a fost încheiat în cursul operațiunilor comerciale normale ale fiecăreia dintre părți,
fără ca vreuna dintre ele să se afle în stare de nevoie;

f) fiecare parte își exprimă acordul liber și serios de a încheia prezentul contract, cu intenția de a-și
asuma toate drepturile și obligațiile prevăzute în acesta și de a executa întocmai toate prevederile
acestuia;
g) prin semnarea prezentului contract, fiecare parte confirmă faptul că a înțeles și acceptă fiecare și
toate prevederile contractului, pe care le consideră echitabile;
h) ambele părți declară că au participat în mod egal la redactarea prezentului contract și au avut
posibilitatea negocierii fiecărei și tuturor prevederilor contractului.
Art. 15. Clientul declară pe proprie răspundere că documentele anexate în copie, care stau la baza
întocmirii contractului ( ex. documente care atestă dreptul de folosință asupra imobilului care reprezintă
locul de consum) sunt actualizate, în vigoare la momentul semnării contractului și sunt conforme cu
originalul.
Art. 16. Clientul declară că a luat la cunoștință și își însușește prevederile cuprinse în Declarația privind
drepturile și Codul de Conduită al Clientului CEZ VÂNZARE S.A., parte integrantă a prezentului Contract,
publicat pe site-ul www.cez.ro (subsecțiunea Etică și Integritate), obligându-se să respecte și să se
conformeze prevederilor cuprinse în acestea. Încălcarea de către Client a prevederilor cuprinse în
Declarația privind drepturile și Codul de Conduită al Clientului CEZ VÂNZARE S.A. poate conduce, în
funcție de gravitatea abaterii, a neconformității și/sau a riscurilor generate (ex. risc de pierderi
financiare, risc reputațional, etc), la rezilierea Contractului și/sau la obligarea Clientului la plata de
daune-interese.
XI. Garanții
Art. 17. (1) Pentru acoperirea riscului de neplată și bună execuție a contractului, clientul se obligă să
constituie o garanție egală cu contravaloarea consumului de gaze naturale estimat pentru o durată
echivalentă cu 3 luni de consum, luând în calcul lunile care au consumul cel mai mare.
(2) Garanţia se va constitui prin plata acesteia în contul furnizorului, respectiv
RO72BRDE170SV71796271700 deschis la BRD - GSG CRAIOVA, cu cel puțin 10 de zile înainte de data
începerii derulării activității de furnizare a gazelor naturale.
(3) Garanţia financiară devine exigibilă dacă clientul final nu achită facturile aferente serviciului de
furnizare a gazelor naturale în termen de 5 zile de la întreruperea alimentării cu gaze naturale naturale
sau încetarea contractului.
(4) Furnizorul este îndreptăţit să execute garanţia financiară în limita valorii facturilor emise şi
neîncasate, aferente gazelor naturale şi a serviciului contractat de către Client (incluzând, fără a se limita
la, valoarea facturilor emise și neplătite, a penalizărilor de întârziere, a tarifelor de deconectare și,
respectiv conectare la rețeaua de gaze naturale).
(5) După executarea garanției, pentru continuarea raporturilor contractuale, furnizorul solicită clientului
reconstituirea garanției financiare. Clientul este obligat să reconstituie garanția financiară în termen de
maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

(6) Refuzul Clientului de a constitui/actualiza garanţia financiară, dă dreptul Furnizorului să solicite
Operatorului de reţea deconectarea locului/locurilor de consum al/ale Clientului de la reţea și să
rezilieze prezentul contract cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.
(7) Garanţia financiară se restituie clientului în termen de 90 de zile de la încetarea contractului de
furnizare a gazelor naturale, în măsura în care nu a fost executată, iar clientul nu înregistrează datorii
față de furnizor.
XII. CESIUNE
Art. 18 (1) Furnizorul va putea cesiona către orice terț drepturile sale de creanță rezultate din derularea
prezentului contract, notificând cesiunea către Client, în conformitate cu prevederile Codului Civil.
(2) Furnizorul are dreptul de a cesiona prezentul Contract, cu acordul și notificarea prealabilă a
Clientului, conform Codului Civil.

XIII. NOTIFICĂRI/COMUNICĂRI
Art. 19 (1) Datele de corespondență ale Părților sunt:
Pentru Furnizor : CEZ Vânzare S.A.
Adresa: Craiova, str. Calea Severinului Nr. 97, Etaj 1, Craiova, cod poștal 200796, jud. Dolj
Telefon: 0251 216 001
Fax: 0251 216 002
E-mail: cez_vanzare@cez.ro
Formularul on-line de pe site-ul web www.cez.ro;
Pentru Consumator ………………………………………
Adresa de corespondență:
Tel: ………………………………………
Fax………………………………………
E-mail: ………………………………………
(2) Orice comunicare scrisă, inclusiv transmiterea facturilor, a preavizelor, a petițiilor și a răspunsurilor la
petiții, se va face, de regulă, prin e-mail. Adresele de e-mail utilizate pentru comunicare sunt:
a) Pentru Furnizor: cez_vanzare@cez.ro
b) Pentru Consumator : [P_EmailAddress]
(3) Pe cale de excepție, corespondența aferentă derulării prezentului contract se poate transmite pe fax
sau prin poștă/curier, utilizând datele de contract evidențiate mai sus.
(4) Orice modificare a datelor de corepondență se notifică de către partea interesată celeilalte părți.
Până la data comunicării noilor date, cele vechi sunt considerate valide.
(5) Notificările/preavizele/comunicările transmise prin fax sau email se consideră primite în prima zi
lucrătoare după ce au fost expediate, confirmarea electronică de transmitere prin fax/e-mail fiind

considerată dovada recepţiei. Notificările remise personal se consideră primite în ziua înregistrării lor la
destinatar.
XIV. Impreviziunea/Modificarea contractului/Modificarea circumstanțelor și reglementărilor
Art. 20. (1) În sensul prezentului contract, prin “impreviziune” se înțelege intrarea în vigoare a unor
legi/reglementări, modificarea/abrogarea celor existente, precum și apariția unei situații excepționale
care face vădit injustă executarea obligațiilor contractuale, intervenite ulterior încheierii prezentului
contract.
(2) Modificarea/completarea prezentului contract se poate realiza la solicitarea scrisă și motivată a
uneia dintre părți dacă ulterior încheierii acestuia apare o situație de impreviziune care are sau poate
avea ca efect:
a) creșterea pentru furnizor a costurilor cauzate de dreptul de proprietate, de exploatarea sau
întreținerea activelor sale;
b) introducerea unor noi impozite sau taxe, sau modificarea valorii sau ratei unor impozite, taxe sau
tarife reglementate în vigoare;
c) obligarea furnizorului de a efectua noi cheltuieli de capital, al căror efect asupra costurilor anuale se
evaluează plecând de la premisa că sunt amortizate egal pe o perioadă reprezentând durata de viață
contabilă a activelor respective, iar valoarea cumulată a acestor efecte în anul de contract este mai mare
de 5% din valoarea contractului pe anul respectiv;
d) executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepționale a
împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea părții contractante la executarea obligației.
e) Furnizorul are dreptul să solicite modificarea prezentului contract, în cazul în care evenimente
neprevăzute la încheierea contractului modifică radical echilibrul valoric al acestuia, antrenând o sarcină
excesivă pentru Furnizor în exercitarea obligațiilor sale contractuale, cum ar fi, dar fără a limita,
modificarea prețurilor de achiziție practicate pe piața angro și costurilor specifice, inclusiv modificări ale
bazei de calcul sau a metodei de calcul referitoare la achiziție; prin evenimente neprevăzute la
încheierea contractului, care modifică echilibrul valoric al acestuia, antrenând o sarcină suplimentară
pentru furnizor în exercitarea obligațiilor sale contractuale, se înțelege, dar fără a limita, modificarea
prețurilor de referință pentru gazele naturale cu mai mult de 20%, inclusiv modificări ale bazei de calcul
sau a metodei de calcul referitoare la achiziție.
(4) În cazul în care intervin modificări ale tarifelor/altor costuri reglementate prin acte normative, se
procedează după cum urmează:
a) valoarea tarifului contractat se modifică de drept la data intrării în vigoare a noilor tarife/costuri
reglementate, conform actelor normative;
b) notificarea clientului privind modificarea tarifului contractat se realizează prin înscrierea modificării
pe factura aferentă serviciului de furnizare a gazelor naturale.

(5) Dacă în urma apariției unor evenimente sau circumstanțe atipice (care includ, fără a se limita la
modificari survenite pe piața de gaze naturale, evenimente de natură economică, tehnică, de
reglementare- Codul Rețelei sau juridică) cu efecte economice sau juridice asupra prezentului contract,
inclusiv fără limitare la elementele prețului contractual prevăzute la art. 1 din Anexa 3 a prezentului
contract, părțile vor negocia și agrea adaptarea prezentului contract conform procedurii descrise la alin.
6 și 7 din prezentul articol.
(6) Partea care consideră că au intevenit evenimente sau circumstanțe atipice va trimite celeilalte părți o
notificare în scris care să conțină o descriere a circumstanțelor și evenimentelor respective, a
consecințelor acestora și a intenției de modificare a contractului.
(7) Părțile se obligă să renegocieze prevederile contractuale afectate, în termen de 30 (treizeci) de zile
de la transmiterea notificării intenției de modificare a contractului, de către partea interesată.
(8) În cazul în care notificarea transmisă de furnizor privește noile condiții de preț, acestea se vor aplica
automat prezentului contract, fără a fi necesară încheierea unui act adițional, dacă clientul nu transmite
în scris denunțarea contractului în termen de 15 zile de la data notificării.
(9) Dacă părțile nu ajung la un acord în 30 (treizeci) zile de la transmiterea notificării, contractul se va
considera încetat prin acordul ambelor părți, începând cu a 31-a (treizeci și una) zi de la transmiterea
notificării sus amintite, fără a fi necesară punerea în întârziere, îndeplinirea vreunei formalități sau
intervenția instanțelor de judecată.
XV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 21. Contractul de furnizare a gazelor naturale poate înceta:
a) prin reziliere, la inițiativa furnizorului, cu notificarea prealabilă a clientului cu cel puțin 15 zile înainte,
în următoarele situații:
a1) neplată de către Client a facturilor emise în baza prezentului contract în termenul de scadență;
a2) în situația încetării dreptului de proprietate sau de folosință al clientului asupra locului de consum;
a3) refuzul clientului de a încheia un nou contract, ori de a modifica/actualiza prezentul contract, în
condițiile modificării reglementărilor sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii
acestuia, inclusiv a existenței împrejurărilor menționate în capitolul precedent, cu un preaviz/notificare
prealabil de 30 zile;
a4) neconstituirea/neactualizarea de cosumator a garanției financiare;
a5) în alte situații prevăzute de legislația în vigoare;
b) prin reziliere, la inițiativa Clientului, cu notificarea prealabilă a furnizorului cu cel puțin 15 zile înainte,
fără plata unor despăgubiri, în următoarele situații:
b1) asupra furnizorului s-a declanșat procedura de suspendare sau retragere a licenței;
b2) contractul nu respectă reglementările în vigoare privind tipul de contract;
b3) clientul refuză modificarea/actualizarea prezentului contract;
b4) alte situații prevăzute de legislația în vigoare.
c) prin acordul părţilor;

d) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, în cazul declarării falimentului
furnizorului şi/sau al clientului sau în cazul consumului fraudulos;
e) prin ajungere la termen.
Art. 22. (1) Oricare dintre părți poate solicita rezilierea prezentului contract, în cazul neexecutării de
către una dintre părţi a obligaţiilor sale contractuale, altele decât cele prevăzute la art. 21. În acest caz,
partea în cauză transmite celeilalte părți o notificare prealabilă de 30 zile și rezilierea va deveni efectivă,
în situaţia în care situatia care a generat emiterea notificării de reziliere nu este remediată de partea în
culpă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării;
(2) Clientul poate solicita denunțarea unilaterală a contractului de vânzare-cumpărare în condițiile
notificării prealabile a Furnizorului, cu cel puțin 21 de zile calendaristice înainte, sub condiția îndeplinirii
în întregime a obligațiilor de plată prevăzute în contract, până la împlinirea termenului din notificare,
inclusiv preluarea capacității rezervate. În cazul în care preluarea capacității de rezervare nu a fost
efectuată, Furnizorul are dreptul sa solicite clientului despăgubiri egale cu costul capacității rezervate
până la preluarea acesteia.
(3) Rezilierea/Încetarea contractului de furnizare nu are nici un efect asupra obligațiilor decurgând din
executarea contractului pâna la momentul rezilierii/încetării acestuia.
XVI. Întreruperea/Limitarea/Reluarea furnizării şi alimentării cu gaze naturale la locurile de consum
ale clientului final
Art. 23. Întreruperea/Limitarea/Reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului poate
fi dispusă de furnizor în situaţiile prevăzute în prezentul contract, precum şi în alte situaţii prevăzute de
legislaţia în vigoare în care acesta are dreptul să solicite operatorului prestarea activităţii de
întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al
clientului final.
Art. 24. În vederea întreruperii/limitării/reluării furnizării gazelor naturale la locul de consum al
clientului, furnizorul are dreptul să solicite operatorului prestarea activităţii de întrerupere/limitare a
parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în
următoarele situaţii:
a) la solicitarea clientului final;
b) în cazul refuzului clientului final de a constitui o garanţie financiară în conditiile prevăzute de
prezentul contract;
c) pentru neachitarea de către clientul final a facturilor emise de furnizor, în termenul prevăzut în
prezentul contract, contractul de furnizare a gazelor naturale, şi, după caz, a dobânzilor penalizatoare
aferente pentru întârziere în efectuarea plăţii; în situaţia în care clientul final contestă corectitudinea
valorii facturii emise, furnizorul nu are dreptul să dispună întreruperea/limitarea furnizării gazelor
naturale până nu comunică clientului final rezultatul verificării, cu respectarea prevederilor standardului
de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;

d) încetarea dreptului de folosință al clientului final asupra locurilor de consum sau pierderea capacității
de folosință/exercițiu a clientului care a stat la baza încheierii contractului.
e) în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 25. Prestarea de către operator a activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a
alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului se realizează, conform prevederilor legale în
vigoare, pe baza unui tarif aferent perceput de operator, care este plătit de clientul final, în situaţia în
care solicitarea de prestare de către operator a activităţii aparţine sau este datorată culpei clientului,
fiind formulată direct sau prin intermediul furnizorului, cu excepţia cazului în care această solicitare este
legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului.
Art. 26. În situaţia în care solicitarea aparţine clientului final, se procedează după cum urmează:
a) în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la primirea acesteia, furnizorul are obligaţia să transmită
operatorului solicitarea clientului final de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu
gaze naturale la locul de consum, însoţită de dovada achitării de către clientul final a tarifului aferent
perceput de către operator; în situaţia în care solicitarea clientului final nu este primită de furnizor în
timpul programului acestuia de lucru, aceasta se consideră primită în următoarea zi lucrătoare;
b) operatorul are obligaţia să soluţioneze cererea primită şi să presteze activitatea de
întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al
clientului final în termen de maxim 24 de ore de la primirea solicitării sau în termenul solicitat de clientul
final, dacă acesta din urmă este mai mare;
c) în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la primirea acesteia, furnizorul are obligaţia să transmită
operatorului solicitarea clientului final de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum,
însoţită de dovada achitării de către clientul final a tarifului aferent perceput de către operator; în
situaţia în care solicitarea clientului final nu este primită de furnizor în timpul programului acestuia de
lucru, aceasta se consideră primită în următoarea zi lucrătoare;
d) operatorul are obligaţia să soluţioneze cererea primită şi să presteze activitatea de reluare a
alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la
primirea solicitării sau în termenul solicitat de clientul final, dacă acesta din urmă este mai mare; clientul
final nu poate solicita sau primi penalităţi/compensaţii de la furnizor/operator pentru nereluarea
furnizării/alimentării cu gaze naturale la locul de consum în 24 de ore sau la termenul solicitat, în situaţia
în care aceasta se datorează nepermiterii de către clientul final a accesului operatorului pe proprietatea
sa.
Art. 27. (1) Pentru situațiile în care solicitarea de întrerupere a alimentării cu gaze naturale aparține
furnizorului, se procedează după cum urmează:
a) întreruperea/limitarea furnizării gazelor naturale la locul de consum se face cu un preaviz de cel puțin
3 zile lucrătoare înainte de termenul când furnizorul transmite solicitarea pentru înterupere/limitare
către operator. Preavizul trebuie să conţină informaţii privind cauza care poate conduce la întreruperea/
limitarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, data de la care furnizorul ar solicita operatorului
întreruperea/limitarea parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale a locului de consum în cazul
inacţiunii clientului final, tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum pe care

clientul final va trebui să-l achite pentru reluarea furnizării, precum şi garanţia financiară care va trebui
constituită, dacă este cazul;
b) furnizorul transmite operatorului solicitarea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în
alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului, dacă până la termenul menționat în
preaviz clientul nu face dovada remedierii situației care a condus la întreruperea/limitarea furnizării
gazelor naturale;
c) operatorul prestează activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze
naturale la locul de consum al clientului în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării
furnizorului sau în termenul solicitat de furnizor, dacă acesta din urmă este mai mare;
d) după înlăturarea de către client a cauzelor care au condus la întreruperea/limitarea furnizării gazelor
naturale la locul de consum, acesta transmite furnizorului solicitarea de reluare a furnizării însoţită de
documente justificative şi de dovada achitării tarifului aferent întreruperii/reluării alimentării cu gaze
naturale la locul de consum, precum şi dovada constituirii garanţiei financiare, dacă este cazul;
e) furnizorul are obligaţia să transmită operatorului solicitarea de reluare a alimentării cu gaze naturale a
locului de consum, în ziua în care a primit solicitarea clientului de reluare a furnizării care respectă
condiţiile prevăzute la lit. d); în situaţia în care solicitarea clientului final nu este primită de furnizor în
timpul programului acestuia de lucru, aceasta se consideră primită în următoarea zi lucrătoare;
f) operatorul are obligaţia să presteze activitatea de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de
consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării; clientul final nu
poate solicita sau primi penalităţi/compensaţii de la furnizor/operator pentru nereluarea
furnizării/alimentării cu gaze naturale la locul de consum în 24 de ore, în situaţia în care nu a permis
accesul operatorului pe proprietatea sa.
Art. 28. (1) Întreruperea/Limitarea parametrilor tehnici/ Reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de
consum al clientului final poate fi dispusă de operator, cu notificarea furnizorului, în următoarele situaţii:
a) la solicitarea directă a clientului final, inclusiv în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea
în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului;
b) pentru timpul necesar executării lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, reparaţie, modernizare,
exploatare şi întreţinere a conductei/sistemului din care este alimentat locul de consum al clientului;
d) în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea:
(i) în cazul nerespectării de către clientul final a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă ale
instalaţiilor operatorului amplasate pe proprietatea clientului final, conform legislaţiei în vigoare;
(ii) în cazul intervenţiilor de către persoane neautorizate asupra instalaţiilor de reglare-măsurare aflate
la limita de proprietate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale, conform legislaţiei în
vigoare;

(iii) în cazul intervenţiei de către persoane neautorizate asupra unui obiectiv din sectorul gazelor
naturale şi/sau asupra unei instalaţii de utilizare, care pune în pericol siguranţa alimentării cu gaze
naturale, conform legislaţiei în vigoare;
(iv) în cazul în care instalaţiile de utilizare/aparatele consumatoare de combustibili gazoşi ale clientului
final nu îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare, există pericol de explozie şi este afectată siguranţa
în exploatare;
(v) în cazul neprezentării de către clientul final a actelor doveditoare privind efectuarea verificărilor sau
a reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare, conform legislaţiei în vigoare;
(vi) în cazul în care nu se permite accesul operatorului în scopul de a monta, demonta, sigila, întreţine,
verifica sau citi indexul echipamentului de măsurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale
consumate ori de a întreţine, verifica şi remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile aflate în
exploatarea operatorului, când acestea se află amplasate pe proprietatea clientului final;
(vii) în situaţia constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în
orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea
echipamentelor de măsurare.
(2) Întreruperea/Limitarea parametrilor tehnici/Reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum
al clientului final se realizează de operator cu respectarea legislaţiei în vigoare.
XVII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 29. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract,
Părțile se supun și răspund conform prevederilor prezentului contract, Codului civil și legislației în
vigoare, aplicabile raportului contractual.
Art. 30. (1) Părțile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a
obligațiilor ce decurg din acest contract, cu excepția obligațiilor de plată a serviciului de furnizare a
gazelor naturale care doar se suspendă în această perioadă, dacă aceasta este rezultatul acțiunii forței
majore sau cazului fortuit. Circumstanțele de forță majoră sunt acelea care pot aparea în cursul
executării prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi
luate în considerare de părți la încheierea contractului și care sunt în mod rezonabil în afara voinței și
controlului parților.
(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părți, conform
legislației în vigoare.
(3) Forța majoră apără de răspundere partea care le invocă în termenele și în condițiile prevăzute de
legislația în vigoare.
XVIII. CLAUZE FINALE
Art. 31. Prezentul contract se completează cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale,
Codului civil, Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, Regulamentului privind
stabilirea unor raporturi juridice între furnizori şi consumatorii de gaze naturale, Regulamentului de

măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, precum şi cu orice alte reglementări
aplicabile în vigoare.
Art. 32. Neînţelegerile privind validitatea contractului de furnizare sau cele rezultate din interpretarea,
executarea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, se soluţionează de către
instanţa de judecată competentă.
Art. 33. (1) Clientul este de acord ca CEZ VÂNZARE să transmită acestuia, materiale promoționale,
comunicări de marketing, oferte comerciale, chestionare sau orice alte informații/solicitări relevante
privind produsele și serviciile sale, să efectueze studii de piață, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv
mijloace de apelare automată care nu necesită intervenția unui operator uman (e-mail, fax, apeluri
preînregistrate), utilizând datele furnizate de client la încheierea sau pe parcursul derulării prezentului
contract.
Art. 34. Plângerile adresate Furnizorului vor fi soluționate conform Standardului de performanță privind
furnizarea gazelor naturale.
Art. 35.Anexa nr.1 „ Definirea unor termeni”, Anexa nr. 2„Convenție de consum și date loc consum”,
Anexa nr. 3 „Determinarea prețului de vânzare” și Anexa nr. 4 „ Declarație pe proprie răspundere privind
plata accizei” și Anexa nr. 5 „Modalități de Plată” sunt parte integrantă a prezentului contract.
Art. 36. Litigiile decurgând din executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă
vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 37. În cazul în care contractarea se realizează la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale ale
furnizorului, clientul are dreptul să se retragă din contract în termen de 14 zile calendaristice de la data
încheierii contractului. Retragerea se va redacta în format liber ales sau se va completa formularul tipizat
care se regăsește pe site-ul furnizorului www.cez.ro.
XIX. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 38. (1) Părțile înțeleg și acceptă faptul că pentru derularea prezentului contract este necesară
dezvăluirea și prelucrarea unor date cu caracter personal, cum ar fi, dar fără a limita, nume, prenume,
adresă de e-mail, număr de telefon fix/mobil, semnatură, funcție, denumite în prezentul contract "Date
personale".
(2) Fiecare Parte autorizează cealaltă Parte și garantează acesteia să prelucreze/ că prelucrează Datele
personale cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, pentru și în legatură cu executarea
prezentului contract.
(3) Cu excepția obligațiilor legale, a acelora în relație cu autoritățile, a obligațiilor contractuale, respectiv
a drepturilor care revin fiecărei Părți, a exercitării propriilor drepturi, a posibilității de a-și realiza efectiv
activitatea/de a funcționa, Datele personale dezvăluite de părți în temeiul prezentului contract, nu pot fi
utilizate, prelucrate pentru niciun alt scop decât acela de îndeplinire a prezentului contract.
(4) Fiecare Parte asigură și garantează față de cealaltă Parte, faptul că Datele personale dezvăluite în
derularea prezentului contract, au fost obținute în mod legal de la prepusul/prepușii săi
(angajați/directori/colaboratori).

(5) Fiecare parte garantează că dispune de măsurile de securitate prevăzute de reglementările legale în
vigoare pentru protejarea datelor cu carater personal pe perioada de prelucrare a acestora.
(6) Părțile înteleg și acceptă faptul că fiecare parte va avea calitatea de Operator în ceea ce privește
Datele personale primite de la cealaltă parte în derularea prezentului contract, și că orice nerespectare a
obligațiilor care îi revin uneia dintre părți în legătură cu acestea, atrage angajarea răspunderii părții în
culpă, atât față de cealaltă Parte, cât și față de persoana vizată, conform prevederilor prezentului
contract și reglemetarilor legale în vigoare.
(7) În derularea prezentului contract, Părțile se obligă să respecte actele normative în vigoare, emise la
nivel european și/sau național în vigoare în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
Prezentul contract a fost semnat în două exemplare la data de ([WDPCO_ContractSignatureDate]),
având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
XX. Clauză de confidențialitate - Protecție secrete comerciale
Art. 39. (1) ([PartnerName]) întelege și este de acord că, pe durata prezentului Contract și în cursul
executării obligațiilor sale, va putea accesa și dobândi informații cu privire la operațiunile și procesele
Companiei, inclusiv, fără limitare, informații cu caracter de proprietate intelectuală, tehnice, financiare,
de personal sau vanzări, sau alte informații deținute de către Companie și folosite în mod uzual în cursul
afacerilor acesteia, înțelegând că aceste informații constituie secrete comerciale ale Companiei.
(2) ([PartnerName]) se obligă, cu specificitate, să nu folosească în manieră nepermisă, să nu își
însușească și să nu divulge astfel de secrete comerciale, direct sau indirect, către orice altă persoană, sau
să le folosească în orice mod, pe durata prezentului Contract sau oricând dupa expirarea acestuia, altfel
decât i se va solicita de către Companie.
(3) ([PartnerName]) înțelege și este de acord că vânzarea sau utilizarea neautorizată sau divulgarea
oricăror secrete comerciale ale Companiei obținute de către ([PartnerName]) în cursul executării
Contractului, inclusiv informații cu privire la activitățile, serviciile sau produsele curente, viitoare sau
potențiale ale Companiei sau asupra faptului că astfel de activități, servicii sau produse sunt planificate,
sub analiză sau în producție, precum și orice descriere a acestora, constituie acte de încălcare a
drepturilor Companiei cu privire la secretele sale comerciale și de concurență neloială.
(4) ([PartnerName]) recunoaște și este de acord că toate dosarele, înregistrările, documentele,
specificațiile și alte articole similare având legătură cu afacerile Companiei, fie că sunt pregătite de către
([PartnerName]) sau de alte părți, sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Companiei și nu le va
scoate în afara sediilor Companiei decât cu acordul scris prealabil al reprezentanților Companiei.
XXI. Valoare estimativă a contractului
Art. 40. (1) Valoarea estimativă a contractului, în raport de cantitatea și prețul gazelor naturale
contractate, inclusiv tarifele reglementate, acciza și TVA este de _________ lei.
(2) Având în vedere competențele de semnare din cadrul societății CEZ Vânzare SA, alocate pe niveluri
ierarhice în funcție de valoarea contractului, dreptul de semnătura a contractului și angajarea cu puteri

depline a societății sunt deținute de dl/dna_______(nume)__________(prenume), care deține funcția
de ____________(funcția).
Pentru CEZ Vânzare S.A.
Data ………………………………………

(PAGEBREAK)

CLIENT
………………………………………
Data ………………………………………

Anexa nr. 1
DEFINIREA TERMENILOR
Aprobări – avize, licențe, consimțăminte și autorizații deja acordate sau care vor fi acordate de o
autoritate;
ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;
Cerință legală – orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul României;
Consumator – persoană fizică sau juridică, română sau străină, care are deplina libertate de a cumpăra
gaze naturale de la Furnizor, având acces la rețelele de transport și/sau transport;
Furnizor – persoană juridică română sau străină, titulară a licenței de vânzare gaze naturale;
Cantitatea totală contractată – cantitatea totală de gaze naturale prevazută de prezentul contract;
Cantitate consumată/preluată – cantitatea de gaze naturale efectiv preluată și/sau consumată de
Consumator, înregistrată de aparatele de măsurare, la finalul lunii de livrare;
Cantitate totală preluată – cantitatea de gaze naturale efectiv preluată și/sau consumată de Consumator
certificată în baza Procesului Verbal întocmit între operatorul licențiat al sistemului de distribuție (în
cazul în care Consumatorul este racordat într-un sistem de distribuție gaze naturale) sau operatorul
sistemului de transport (în cazul în care Consumatorul este racordat direct în Sistemul Național de
Transport) și Consumator la sfârșitul contractului.
Codul Rețelei – reglementarea condițiilor și regulilor de utilizare a Sistemului Național de Transport al
gazelor naturale în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
Consum fraudulos – consum bazat pe înșelăciune, în vederea obținerii unui folos material injust, de
natura să creeze un prejudiciu;
Luna de livrare – perioada de timp egală cu o lună calendaristică în care Furnizorul livrează/predă și
Consumatorul consumă/preia o cantitate determinată de gaze naturale, înregistrata de aparatele de
măsură;
Metru cub – cantitatea de gaze naturale care ocupă volumul de 1m, la temperatura de 15°C, și
presiunea de 1,01325 Bar;
Putere calorifică superioară (PCs) – cantitatea de căldură care se eliberează prin arderea completă în aer
a unei cantităti specificate de gaz, încât presiunea la care reacția are loc rămâne constantă și toți
produșii de ardere să fie aduși la aceeași temperatura specificată ca și reactanți, toți acești produși fiind
în stare gazoasă cu excepția aperi formată prin combustie, care este condensată la starea lichidă la
temperatura menționată mai sus;

Energie – 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 în proces tehnologic;
Punct de livrare – în contextul prezentului contract, reprezintă locul de consum al Consumatorului;
Punct de predare/preluare – în contextul prezentului contract, locul convenit în care Furnizorul predă, și
Consumatorul preia cantitățile de gaze contractate; punctul în care gazele naturale trec din proprietatea
Furnizorului în cea a Consumatorului;
Rezervare de capacitate - menţinerea unei părţi din capacitatea disponibilă de transport/distribuţie/
înmagazinare la dispoziţia utilizatorilor în vederea transportului/ distribuţiei/înmagazinării unei cantităţi
de gaze naturale determinate;
Sistem Național 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;
Servicii de transport – activitatea de vehiculare a gazelor naturale prin Sistemul Național de Transport;
Servicii de distribuție – activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distribuție în
regim de presiuni de până la 6 bari inclusiv;
Sistem de distribuție – retea de distribuție, respectiv ansamblul compus din conducte, instalații de
reglare – măsurare, aparate și accesorii care funcționează la presiunea de lucru de până la 16 bari
inclusiv, cu excepția instalației de utilizare;
Operator de distribuţie - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de distribuţie a gazelor
naturale în una sau mai multe zone delimitate şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea
sistemului în respectiva zonă şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum şi de
asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii
pentru distribuţia gazelor naturale;
Operator de transport şi de sistem - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de transport al
gazelor naturale şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi, dacă este necesar, dezvoltarea sistemului
de transport într-o anumită zonă şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum şi de
asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii cererii pentru transportul
gazelor naturale;
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;
Pentru CEZ Vânzare
Data

CLIENT

Anexa nr. 2

1. Date loc consum
………………………………………
2 Convenție de consum
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Cantitatea zilnică contractată este determinată prin raportarea cantității lunare prevăzută la punctul 2
din Anexa nr. 2, la numărul de zile din luna respectivă.

NOTĂ:
Din cauza diferențelor dintre valorile puterii calorifice superioare utilizate în algoritmul de estimare al
operatorului de rețea, precum și a rotunjirilor, cantitatea distribuită rezultată în urma estimării poate să
difere față de cea din programul de distribuție menționat în prezenta anexă.
Pentru CEZ Vânzare S.A.
……………………………….
Data ………………………..

CLIENT
………………………..

Anexa nr. 3
Prețul de vânzare se compune din prețul gazelor naturale și tarifele reglementate pentru serviciile
reglementate care fac obiectul prezentului Contract.
Prețul de vânzare (Pv) este determinat după cum urmează:
Pv = Pg + T + D, unde:
1. Pg reprezintă prețul gazelor naturale, inclusiv tarifele reglementate aplicate pentru prestarea
serviciului de înmagazinare;
2. T este tariful de transport aplicat de SNTGN Transgaz SA;
3. D reprezintă tariful de distribuție datorat de către Client pentru locurile de consum din zona
operatorului de distribuție.
T si D reprezintă tarifele reglementate în vigoare la data semnării prezentului contract.
………………………………………
Tariful de transport (T) este stabilit altfel:
T = Componenta volumetrică pentru cantitatea transportată prin sistemele de transport + (Componenta
fixă de rezervare a capacității pentru servicii ferme pe zi x CMZ x 24 x N)/ (Q), lei/MWh
Unde: - Componenta volumetrică pentru cantitatea transportată în SNT, acesta fiind de 1.11 lei/MWh
conform Ordinului ANRE nr. 32/26.05.2021.
- Componenta fixă de rezervare a capacității pentru servicii ferme pe zi, pe termen lung, aceasta fiind de
3,97 lei/MWh, conform Ordinului ANRE nr. 32/26.05.2021 și capacității rezervate pe punctele de
intrare ale furnizorului.
În situația în care calendarul de rezervare de capacitate aprobat prin ordinul ANRE nu mai permite
efectuarea rezervării la nivel de an, valoarea componentei fixe de rezervare a capacității este cea
aferentă serviciilor ferme pe zi pe termen scurt.
CMZ = Capacitate rezervată = Capacitatea maximă orară aferentă unui an calendaristic MWh/h;
………………………………………
N = Numărul zilelor calendaristice din luna de livrare;
Q = Cantitatea totală consumată în fiecare lună MWh.
Pentru perioadele în care consumul înregistrat este 0, consumatorul va plăti rezervarea de capacitate
aferentă locului de consum respectiv.
Prețul prevăzut la punctul 1 include costul de dezechilibru volumetric în situația în care cantitățile zilnice
consumate nu au o abatere mai mare de +/- 50.00%, față de cantitățile zilnice contractate din Anexa 2
din contract. În caz contrar, consumatorul are obligația să achite o penalitate determinatăă ca fiind
diferența pozitivă dintre cantitatea zilnică consumată și cantitatea zilnică prevazută în anexa 2 din
contract, înmulțită cu o valoare unitară a acestei penalități de 50 lei/MWh.
În conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 16/2013, se va achita contravaloarea depăşirii capacităţii rezervate.
Tarifele reglementate de transport sunt stabilite prin ordine/decizii ANRE și pot suferi modificări în
perioada de derulare a contractului.
La Prețul de vânzare Pv se adaugă TVA și acciza conform prevederilor legale.
Pentru CEZ Vânzare S.A.
Anexa nr. 4

CLIENT

Subscrisa, ………………………………………, persoană juridică română, având sediul în
………………………………………telefon ……………………………………… inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
………………………………………având cod unic de înregistrare ………………………………………cont bancar
………………………………………deschis la ………………………………………reprezentantă prin
……………………………………………………………………………în calitate de ………………………………………formulăm
următoarea:

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND PLATA ACCIZEI

Prin care declarăm că gazele naturale cumpărate de la CEZ Vânzare S.A. pentru locul de consum precizat
în contract sunt utilizate și consumate de către societatea noastră :

 drept combustibil pentru încălzire în scop comercial (utilizarea de către un operator
economic - consumator final, care, în mod independent, realizează, în orice loc, furnizarea
de bunuri şi servicii, oricare ar fi scopul sau rezultatele unor astfel de activităţi economice)
 drept combustibil pentru încălzire în scop necomercial (utilizarea de către autorităţile
guvernamentale şi locale şi alte instituţii publice.)
 alte scopuri neaccizabile fiind scutită de la plata accizei conf art 20660 din Codul Fiscal.

Prezenta DECLARAŢIE constituie documentul pe baza căruia CEZ Vânzare SA urmează să calculeze
accizele aferente pentru gazele vândute către societatea noastră.

Accizele se vor calcula, în funcţie de utilizarea declarată şi valorile aferente ale accizelor prevăzute în
Anexa nr. 1 la Legea nr. 343/17.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal.

Valoarea accizelor va fi adăugată pe facturile finale lunare emise de CEZ Vânzare S.A. pentru societatea
noastră.

Pentru CLIENT

...........................
Anexa nr. 5

Modalități de Plată
BANCA

Plătește Online
Factura CEZ
Vânzare
TREZORERIA
STATULUI
DEBIT DIRECT

Pentru CEZ Vânzare
…………………………
Data ……………………

Catre CEZ Vanzare

NUMERAR

ATM INTERNET MOBILE PAYMENT DEBIT DIRECT

TRANSFER BANCAR

√*

√

√

√

√

RO57 BRDE 170S V285 1226 1700

√*

√

√

√

√

RO12 RNCB 0022 0207 1498 0001

-

√

√

-

√

RO56 BTRL 0030 1601 0074 3903

√

√

-

-

√

RO60 BACX 0000 0006 0250 3000

-

-

-

-

-

RO18 CITI 0000 0007 2506 7011

√

-

-

-

-

-

-

√

-

√

√*

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√**

-

-

-

-

-

√

√

√

-

√

RO49 UGBI 0000 6520 0251 1RON

√

√

-

-

-

-

√

-

√

√

-

-

-

-

√***

-

-

-

RO07 INGB 0006 0081 9626 8915

În contul RO40 TREZ 2915 069X XX00 6470 deschis la Trezoreria Statului pot face plăți doar unitățile
bugetare care au conturi deschise la această instituție.
În cazul în care plata se realizează prin debit direct, vă rugăm să acordați o atenție deosebită sumei
limită de plată, completată prin Convenția de Debit Direct cu banca, întrucât băncile nu decontează
sume parțiale.

CLIENT

Notificare
nr....................................din data de....................................

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din procedura privind schimbarea furnizorului de gaze
naturale de catre clientul final, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 234/2019.
[PartnerName], cod unic de înregistrare [TradeRegNo], cu sediul în localitatea [P_FullAddress], tel.
[PI_Phone] ([PI_Mobile]), e-mail [P_EmailAddress] reprezentată legal prin ([PDCRL_Name])
([PDCRL_FirstName]).
Prin prezenta împuternicesc pe CEZ Vânzare:
a) să inițieze, în numele și pe seama noastră, procesul de schimbare efectivă a furnizorului, pentru
următoarele locuri de consum:
{[PC_ConsumptionPointName][PC_FullAddress][PC_DistributorCodeNG][TBCG_ConsumptionBandType][
PD_DistributorName]}
b)
să notifice……………………………………………………cu privire la denunțarea unilaterală a contractului de
furnizare nr. ……………………….……..../data………….……….. încheiat cu acesta.
Data propusă pentru schimbarea efectivă a furnizorului este ([WDPCO_ContractStartDate]).
Mențiuni privind contractul încheiat cu furnizorul actual:
Gaze naturale
1. Perioada de valabilitate a contractului vechi de furnizare:
 determinată: de la…………………….. până la…………………………
 nedeterminată

2. Termenul și condițiile de denunțare unilaterală a contractului…………………………………
3. Modalitatea de transmitere a notificării de denunțare unilaterală a contractului……………..
Mențiuni privind contractul încheiat cu furnizorul nou:
Gaze naturale
1. Perioada de valabilitate a contractului:

x determinată: de la [WDPCO_ContractStartDate] până la [WDPCO_ContractEndDate]
nedeterminată
2. Tipul contractului de furnizare:
x cu servicii reglementate incluse
fără servicii reglementate incluse
Client final/Reprezentant legal al clientului final,

…………………………………………………………
(nume și prenume)

………………………………………………………….
(semnătura)

Anexa nr. 6 la Contractul ………………………………………/ ……………………………………

Declarație

Subsemnata/Subsemnatul ([PDCRL_Name]) ([PDCRL_FirstName]), legitimat cu BI/CI
seria……..nr………………, eliberat de ……………………………………………… la data de ………………………, cu
domiciliul în …………………………………………………………………………………………………………………….…, având
calitatea de reprezentant legal / împuternicit legal al persoanei juridice ([PartnerName]), declar pe
propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal, privind falsul în declarații, faptul
că ([PartnerName]) nu se află la data prezentă în insolvență, în reorganizare judiciară sau în faliment.

Dau prezenta declarație, astăzi ([WDPCO_ContractSignatureDate]), în vederea încheierii contractului de
furnizare a gazelor naturale cu CEZ Vânzare S.A., pentru locul (locurile) de consum în Anexa 2 la
prezentul contract.

Data …………………………….
Semnătura

