Contract de vanzare- cumparare gaze naturale la consumatori eligibili nr. …………………………………
Vanzator:...................................................
Cumparator:...............................................

CONTRACT DE VANZARE GAZE NATURALE
Nr. ........................ / ..................... 2016
Prezentul Contract de Vanzare gaze naturale, denumit in cele ce urmeaza ("Contractul"), este
încheiat in data de ................................, intre:
PARTILE CONTRACTANTE

THREE WINGS S.R.L., cu sediul social în Municipiul Galati, Str. Petru Rares, Nr. 7, Bl. B3, Sc. 7, Ap.

62. Judetul Galati si Adresa de corespondenta/Punct de lucru Bucuresti, Str. Vasile LASCAR Nr. 30,
Et. 2, Ap. 2, Sector 2, CP: 020502, tel. 021 316 44 00, fax 021 316 44 96, email: office@nextenergy.ro,
înmatriculat în registrului comerţului la nr. J17/1213/2011, CUI 29156777, cu atributul fiscal RO, cont
de virament nr. RO89BACX0000000776096006, deschis Unicredit Bank - Sucursala Galati si
RO58TREZ3065069XXX014431 deschis la Trezoreria Galați, titular al licenţei ANRE de furnizare nr.
2049/03.08.2016, reprezentată legal prin Administrator Cristian Virgil CRISTEA (denumita în Contract
"Vanzatorul”),
si
............................, persoana juridica romana cu sediul în ..............................................., cod poştal...................., tel.
......................... fax ............................., e-mail ......................., înscrisa în Registrul Comerţului nr. ..................., Cod
unic de înregistrare: ...................., având cont de virament nr. ...................., deschis la ...........................,
reprezentata legal prin Director General ............................ si director economic ............................ (denumit in
prezentul Contract "Cumparatorul/Consumator");
(fiecare denumita in continuare"Parte", iar impreuna, "Partile")
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului il constituie furnizarea de gaze naturale la sediul Cumparatorului.
1.2. Cantitatea totala contractata aferenta Perioadei de Livrare este estimata la ......................... MWh.
1.3. Modificare cantitatii lunare contractate se va face de catre Cumparator pe baza renominalizarii
lunare, pe care o va transmite Vanzatorului.
2. DURATA CONTRACTULUI
2.1. Prezentul Contract a fost incheiat la data de
data de .......................................... pana la .........................................

, urmand sa intre in vigoare de la

2.2. Fiecare din parti poate denunta unilateral prezentul Contract in baza unei notificari prealabile
transmisa celeilalte parti cu cel putin 21 de zile calendaristice inainte de momentul in care denuntarea
devine efectiva. Denuntarea devine efectiva sub conditia indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale
asumate prin prezentul Contract.
3. PRETUL. MODALITATEA DE PLATA.
3.1. Cumparatorul va plati Vânzatorului contravaloarea gazelor naturale preluate.
Preţul Contractual este stabilit în Anexa 3 parte integranta din Contract.
Condiţia de livrare a gazelor naturale este franco-Cumparator.
Preţul Contractual nu conţine TVA sau alte taxe, accize şi impozite similare, pe care Cumparatorul le va
plati de asemenea în cuantumurile prevazute de legislaţia în vigoare la momentul livrarii.

1

Contract de vanzare- cumparare gaze naturale la consumatori eligibili nr. …………………………………
Vanzator:...................................................
Cumparator:...............................................

3.2. In termen de 10 zile lucratoare dupa finalizarea Lunii de livrare, Vanzatorul va emite catre
Cumparator o factura corespunzatoare Cantitatii Consumate Lunar conform Art. 5.1., pentru luna de
livrare, la Preţul Contractual şi va transmite Cumparatorului factura fiscala prin e-mail. Termenul de
scadenta a facturii fiscale este de 30 zile de la data facturii.
In conformitate cu art. 155 din Codul Fiscal, partile sunt de acord ca facturile sa fie transmise doar in
format electronic la adresa de email a Cumparatorului : ............................................................
3.3. Plata gazelor naturale se efectueaza prin virament bancar sau orice alta modalitate agreata de catre
parti (CEC, Bilet la Ordin etc.), obligaţia în cauza considerandu-se îndeplinita la data creditarii contului
bancar al Vanzatorului.
3.4. Pentru plata cu intarziere a facturilor fiscale, Cumparatorul datoreaza Vanzatorului penalitati de
intarziere in procent de 0.1% pe zi de intarziere ce urmeaza a se calcula de la data scadentei facturii
fiscale. Totalul penalitatilor pentru intarziere in decontare, prevazute mai sus, poate depasi cuantumul
sumei asupra careia sunt calculate.
3.5. În cazul neefectuarii plaţii contravalorii gazelor naturale la Data Scadenta din Contract, Vânzatorul
este exonerat de orice obligaţie contractuala privind livrarea gazelor, putând dispune sistarea furnizarii
gazelor.
3.6. În conditiile neachitarii integrale si la termen a oricarei obligatii de plata, Consumatorul este
obligat sa depuna o garantie reala egala cu contravaloarea a 60 de zile de livrare, sub forma unei
scrisori de garantie bancara. Acesta garantie va face parte integranta a acestui contract si va fi depusa
in termen de 5 zile de la solicitarea Vanzatorului.
3.7. Plata gazelor naturale se efectueaza in ordinea scadentelor, obligatia in cauza considerandu-se
indeplinita la data creditarii contului bancar al Vanzatorului. Orice plata efectuata de Cumparator va
stinge datoria cea mai veche.
3.8. Costurile dezechilibrelor nu se aplica atata timp cat furnizorul THREE WINGS S.R.L. nu plateste
astfel de penalitati, chiar daca Codul Retelei intra in vigoare. Ele vor fi aplicate doar daca furnizorul
va fi obligat sa plateasca aceste penalitati rezultate din echilibrarea sistemului national de transport
al gazelor naturale.
4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
4.1 Furnizorul are urmatoarele obligatii:
a) sa înceapa furnizarea gazelor naturale la data de ...........................................;
b) sa asigure furnizarea gazelor naturale, în mod continuu;
c) sa emita lunar Cumparatorului factura de plata pentru gazele naturale consumate si eventual de
contravaloare a penalitatilor de intarziere datorate de Cumparator;
d) sa previna Cumparatorul, despre întreruperile programate pentru efectuarea lucrarilor planificate
de profilaxie şi reparaţie în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, indicînd intervalul probabil de
întrerupere;
e) sa restabileasca furnizarea gazelor naturale în termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii
de reconectare şi achitare a plaţii pentru reconectare de catre Cumparator
4.2. Furnizorul are urmatoarele drepturi:
a) sa aiba acces la echipamentul de masurare, indiferent de locul amplasarii lui;
b) sa deconecteze instalaţia de utilizare a Cumparatorului, în cazurile prevazute la art .10 din prezentul
contract;
c) sa sisteze furnizarea gazelor naturale Cumparatorului în cazul încalcarii de catre Cumparator a
tehnicii securitaţii şi regulilor de utilizare a gazelor naturale.
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d) sa efectueze recalcularea consumului de gaze naturale luînd în consideraţie indicii corecţi de
facturare în lipsa echipamentului de masurare sau eroarea echipamentului de masurare;
e) sa recalculeze volumul de gaze naturale, aplicînd sistemul pauşal, în conformitate cu Regulamentul
pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale în cazul în care se constata încalcarea clauzelor
contractuale de catre Consumator, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompleta a
volumului de gaze naturale consumat;
4.3 Cumparatorul are urmatoarele drepturi:
a) sa fie alimentat cu gaze naturale in conformitate ci prevederile contractului;
b) sa solicite inlocuirea echipamentelor de masurare, pe cheltuiala sa;
c) sa solicite modificarea graficului de furnizare prevazut in contract cu cel putin 7 zile lucratoare
inainte de data propusa pentru modificare.
4.4 Cumparatorul are urmatoarele obligaţii:
a) sa achite integral consumul de gaze naturale în cuantumul si termenul indicat în factura;
b) sa respecte cu stricteţe regulile de utilizare a gazelor naturale;
c) sa nu modifice instalaţiile de utilizare;
d) sa nu racordeze la instalaţia sa de utilizare instalaţiile altor consumatori;
e) sa permita accesul echipei de intervenţie a prestatorului serviciului de distribuţie/transport, în
scopul efectuarii unor lucrari de revizii, reparaţii, întreruperi, sistari, deconectari, racordari, precum şi
de remediere a deranjamentelor sau avariilor din instalaţiile prestatorului serviciului de
distribuţie/transport aflate pe proprietatea consumatorului, precum şi pentru verificarea respectarii
clauzelor contractului.
f) sa pastreze intacte contorul de gaze şi sigiliile aplicate acestuia;
g) sa înştiinţeze în cel mai scurt timp furnizorul în cazul în care depisteaza ca este deteriorat
echipamentul de masurare sau sunt violate sigiliile;
h) sa fie prezent la controlul echipamentului de masurare al gazelor naturale;
i) în cazul lipsei echipamentului de masurare, sa informeze în scris furnizorul (prestatorul serviciului
de distribuţie), în termen de trei zile lucratoare,
j) sa nu permita şi sa nu execute modificari sau racordari de noi aparate de utilizare la instalaţia
existenta, fara acordul preliminar al furnizorului;
k) sa efectueze remedierea defecţiunilor din instalaţia sa de utilizare, prin intermediul unitaţilor
specializate sau persoanelor autorizate sa efectueze astfel de lucrari;
l) sa solicite incetarea contractului în caz de pierdere a dreptului asupra locului de consum;m) sa
notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevazute în contractul de furnizare.
5. PREDAREA/PRELUAREA GAZELOR NATURALE; MASURAREA GAZELOR NATURALE
5.1. Vânzatorul va pune la dispoziţie, iar Cumparatorul va prelua Cantitatea Contractata Lunar, cantitate
estimata de Cumparator pentru luna urmatoare de consum. În acest sens, Cumparatorul va transmite
pâna la data de 5 a lunii anteriore de consum, cantitatea estimata pe care o va consuma în luna
urmatoare. Cumparatorul are dreptul de a modifica CCL cu condiţia ca aceasta modificare sa fie
comunicata Vânzatorului în scris pâna în data de 10 a lunii premergatoare lunii de livrare. Cantitatea
astfel comunicata se va numi Cantitate Nominalizata pentru Luna de Livrare (CNLL). Cumparatorul
poate solicita modificarea CNLL în scris, nu mai târziu de data de 20 a lunii premergatoare lunii de
livrare, modificarea facându-se cu acordul scris al Vânzatorului. Cantitatea astfel modificata se va numi
Cantitate Nominalizata pentru Luna de Livrare Modificata (CNLLM). În condiţiile în care Cumparatorul
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nu va transmite în scris CNLL şi/sau CNLLM, Vânzatorul va lua în considerare pentru respectiva luna de
consum CCL care se va livra conform Art. 4.2.
5.2. Cantitatea de gaze naturale livrata conform prezentului Contract va avea starea de referinţa 288,15
K (150 C) şi 1,01325 bar şi se furnizeaza pe cât posibil uniform, cu debite orare de gaze naturale
determinate prin împarţirea cantitaţii lunare la numarul de ore de consum efectiv.
5.3. Furnizarea altfel decât se specifica în Art. 4.2., va fi comunicata Vânzatorului lunar, prin
transmiterea CCL, CNLL sau CNLLM, defalcata pe zile şi ore, conform necesitaţilor Cumparatorului.
Netransmiterea de catre Cumparator a necesitaţilor de furnizare pentru luna de livrare, conduce la
furnizarea conform Art. 4.2.
5.4. Condiţiile de livrare a gazelor naturale, conform prezentului Contract, vor respecta prevederile
legale în vigoare privind regimul de vânzare şi utilizare a gazelor naturale şi parametrii de calitate
conform SR 3317 / 2003 şi subliniate în Acordul Tehnic, cu completarile şi modificarile ulterioare.
5.5. Masurarea cantitaţilor de gaze naturale contractate se face continuu de catre prestatorul serviciilor
de transport sau distribuţie, în punctele de predare/preluare comerciale, cu aparate de masura
omologate în conformitate cu reglemebtarile metrologice în vigoare, aflate în proprietatea acestuia, faţa
de care masuratorile efectuate de Cumparator cu aparate proprii sau aflate în proprietatea altora, nu
sunt opozabile.
5.6. Masurarea cantitaţilor de gaze naturale se realizeaza potrivit reglementarilor legale în vigoare la
data predarii/preluarii gazelor naturale prin intermediul prestatorul serviciilor de transport sau
distribuţie.
6. NEINDEPLINIREA UNOR OBLIGATII
6.1. Vanzatorul va depune toate diligentele in vederea indeplinirii corespunzatoare a obligatiei de a
furniza gaze naturale in conditiile si parametrii prevazuti in Anexa 2 la prezentul Contract. In ipoteza
in care Cumparatorul constata ca gazele naturale furnizate conform prezentului contract nu indeplinesc
parametrii prevazuti in Anexa 2, va notifica acest fapt Vanzatorului in termen de 3 zile de la producerea
evenimentului, iar Vanzatorul va avea obligatia de a notifica la randul sau pe Prestatorul de Servicii, in
24 ore de la primirea notificarii din partea Cumparatorului si sa solicite remedierea situatiei.
6.2. Daca exista o criza de gaze in sistemul national de transport, care impune riscuri privind
securitatea functionarii sistemului si a livrarilor de gaze catre populatie, cantitatea de gaze livrata de
Vanzator, in conformitate cu prezentul contract, poate fi redusa, urmind a se comunica Cumparatorului
cu respectarea prevederilor RPFD - SNTGN.
7. EVENIMENTE DETERMINANTE, INCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Aparitia, in orice moment in legatura cu o Parte, a oricareia dintre urmatoarele situatii constituie
Evenimente Determinante pentru incetarea Contractului:
(a)

Partea nu isi indeplineste, in mod semnificativ, oricare dintre obligatiile asumate in baza
prezentului Contract si aceasta neindeplinire nu a fost remediata in termen de 30 Zile Lucratoare
dupa ce Partea a fost notificata cu privire la aceea neindeplinire de obligatii, cealalta Parte are
dreptul sa ceara rezilierea Contractului

(b)

Partea formuleaza o cerere pentru declansarea procedurii falimentului sau este declarata falita
sau i se acorda o suspendare a platilor;

(c)

Partea suspenda efectuarea platilor tuturor (sau oricarei categorii a) datoriilor acesteia sau
anunta intentia de suspendare sau se convine un moratoriu in legatura cu oricare dintre datoriile
sale;

(d)

este adoptata de catre Adunarea Generala a Partii respective o hotarare cu privire la anuntarea
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falimentului sau dizolvarea Partii; sau
(e)

este instituit orice sechestru ce poate fi pus in executare asupra tuturor sau a unei parti
semnificative dintre bunurile Partii.

7.2. In cazul in care are loc un Eveniment Determinant in legatura cu o Parte, cealalta Parte poate
notifica in scris acelei Parti incetarea Contractului (dar fara a prejudicia drepturile acesteia castigate in
baza Contract). In oricare din situatiile prevazute la Clauza 6.1, Vanzatorul este indreptatit sa intrerupa
furnizarea gazelor naturale mentionate in Contract cu un preaviz de 3 zile lucratoare de la data
notificarii Evenimentului Determinant.
7.3. Denuntarea contractului din iniţiativa oricarei parti, se poate face cu notificarea prealabila în scris
a celeilalte parti, în termen de 21 de zile calendaristice. Denuntarea devine efectiva sub conditia
indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale asumate prin prezentul Contract
7.4 Incetarea contractului mai poate avea loc in urmatoarele situatii:



prin ajungere la termen;
prin acordul partilor

8. CONFIDENTIALITATE
8.1. Partile se obliga una fata de cealalta sa obtina si sa pastreze pe toata durata contractului toate
aprobarile necesare fiecareia (avize, autorizatii, licente) pentru exercitarea obligatiilor cuprinse in
acest contract, conformandu-se tuturor cerintelor legale.
8.2. Nicio Parte nu va dezvalui prevederile Contractului nici unei terte parti, alta decat compania mama,
a consultantilor sai profesionali, sau a bancherilor sai, fara aprobarea prealabila scrisa din partea
celeilalte Parti.
8.3. Nicio Parte nu va cesiona drepturile sau obligatiile Contractului nici unei terte parti fara aprobarea
prealabila scrisa din partea celeilalte Parti.
9. MODIFICAREA CIRCUMSTANTELOR
9.1. Prin modificare de circumstante se intelege legiferarea, intrarea in vigoare, modificarea textului sau
a interpretarii privind orice cerinta legala, ori aplicarea unei noi cerinte legale, care nu era in vigoare la
data semnarii acestui contract. Modificarea circumstantelor poate include introducerea unor noi
preturi, impozite, taxe sau accize, o schimbare a modalitatilor de facturare si/sau impunere sau taxare
existente.
9.2. Daca apare o modificare de circumstante, partile convin modificarea clauzelor determinata de
acestea, in concordanta cu modificarile in vigoare la acea data.
9.3. In cazul in care tarifele reglementate de transport, inmagazinare, distributie sau rezervare de
capacitate sufera modificari si/sau apare orice modificare legislativa privind stabilirea unui procent de
import pentru consumatorii non-casnici, pretul gazelor naturale va fi actualizat fara a mai fi necesara
incheierea vreunui act aditional intre parti.
10. CAUZE DE ÎNCETARE A PRESTARII SERVICIILOR DE FURNIZARE
10 .1 Furnizorul are dreptul, fara preaviz, sa întrerupa furnizarea gazelor naturale în urmatoarele
situaţii:


la încetarea prezentului Contract din orice motiv;



în stare de necesitate, când se pericliteaza viaţa sau sanatatea oamenilor ori integritatea
bunurilor material;
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în cazul remedierii, modificarii, înlocuirii de conducte şi instalaţii sau orice alte masuri imediate
de prevenire sau de înlaturare a avariilor constatate în instalaţii, precum şi în reţelele de
transport/distribuţie a gazelor naturale;



în cazul consumului fraudulos de gaze naturale;



în caz de forţa majora ;



în situaţii de avarie în SNT;



în cazul dispoziţiei Direcţiei Operator Piaţa Gaze Naturale din cadrul SNTGN Transgaz, în
conformitate cu reglementarile în vigoare/stare de necessitate.

10.2 Furnizorul are dreptul, cu un preaviz de 2 (doua) zile, sa întrerupa furnizarea gazelor naturale în
urmatoarele situaţii:


în cazul întreruperilor programate în sistemul de transport/distribuţie



în cazul în care clientul nu permite accesul liber în scopul montarii, verificarii sau citirii
instalaţiilor de masurare a gazelor naturale, când acestea se afla pe proprietatea clientului



în cazul în care clientul nu face dovada efectuarii verificarii tehnice periodice conform normelor
tehnice specifice aprobate de ANRE

10.3 Furnizorul are dreptul, cu un preaviz de 5 (cinci) zile calendaristice, sa limiteze sau sa întrerupa
furnizarea gazelor naturale în urmatoarele situaţii:


în cazul neachitarii contravalorii facturilor în termen de 30 de zile calendaristice de la data
emiterii facturii şi a dobânzilor penalizatoare calculate



în cazul în care clientul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plata în termenul menţionat în cazul în
care clientul nu constituie garanția



in cazul nedepunerii garantiei in conditiile art. 3.6

11. FORTA MAJORA
In cazul in care o Parte ("Partea Afectata") nu isi poate indeplini obligatiile asumate in baza prezentului
Contract datorita unui eveniment de Forta Majora, Partea Afectata va fi exonerata de raspunderea
pentru neindeplinirea acestor obligatii pe durata cazului de Forta Majora, cu conditia ca (i) aceasta sa
notifice celeilalte Parti aparitia Fortei Majore si sa-i furnizeze detalii in acest sens intr-un timp cat mai
scurt posibil dupa aparitia Fortei Majore, si (ii) sa depuna toate eforturile necesare in vederea
inlaturarii imposibilitatii de a-si indeplini obligatiile.
12. NOTIFICARI
12.1. Orice notificare sau document in legatura cu prezentul contract va fi transmisa de catre o Parte
celeilalte Parti in baza prezentului Contract va fi facuta in scris si trimisa prin oricare din urmatoarele
mijloace de comunicare:
a) pentru

Vanzator

THREE

WINGS

S.R.L.

Fax: 021-316.44.96
E-mail: office@nextenergy.ro
Adresa: Bucureşti, Sector 2, Str. Vasile LASCAR Nr. 30 Ap. 2, Cod poştal 020502
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b) pentru Cumparator ......................................
Fax: ......................................
E-mail: ...................
Adresa:
12.2. Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra oricaror modificari intervenite in legatura cu
elementele sale de identificare (denumire, sediu social, cont bancar, numar de inmatriculare, telefon,
fax, etc.) si reciproc.
13. ALTE CLAUZE
13.1. Orice modificare sau completare a clauzelor din Contract se face prin Act Aditional, semnat de
ambele Parti.
13.2. Nulitatea unei clauze din Contract nu are niciun efect asupra valabilitatii celorlalte clauze sau
Contractului în integralitatea sa.
14. LEGISLATIA APLICABILA; SOLUTIONAREA LITIGIILOR
14.1. Contractul va fi guvernat de legea romana si va fi interpretat in conformitate cu aceasta.
14.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate
numai prin intermediul instantelor de judecata competente
Contractul este singura si unica intelegere intre Parti, drept pentru care Partile au semnat
Contractul la data si anul amintite mai sus în doua exemplare cu aceeaşi forta juridica, cate un exemplar
pentru fiecare parte.

Furnizor,

Consumator,

THREE WINGS S.R.L.

.........................................

Administrator
CRISTEA Cristian

Director General/Administrator
.......................................
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Anexa 1
TERMINOLOGIE
Termeni utilizati in Contract vor avea urmatorul inteles:
„Acord Tehnic”- acordul tehnic privind exploatarea punctelor de predare/preluare comerciala a
gazelor naturale, aprobat prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul
Gazelor Naturale Nr. 260/03.08.2001;
„Autoritate competenta”' - Autoritatea Naţionala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE),
Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) sau alta autoritate competenta;
„Cerinţa legala” - orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul României, de Guvern sau de
Autoritatea competenta ;
„Cumparator eligibil”- consumatorul de gaze naturale care are dreptul sa isi aleaga furnizorul si sa
contracteze direct cu acesta gazele naturale necesare, avand acces la retelele de transport si/sau de
distributie;
„Gaze Naturale” – substante minerale combustibile constituite in amestecuri de hidrocarburi naturale
acumulate in scoarta terestra si care, in conditii de suprafata, se prezinta in stare gazoasa, intrunind
proprietatile fizice si chimice prevazute de SR 3317/2003;
„Preţul Contractual” (PC) - este definit si calculat conform procedurii agreate de parti si reprezinta
preţul ce va fi platit de Cumparator Vânzatorului pentru gazele naturale puse la dispoziţie in baza
Contractului;
„Sistemul de distributie” - retea de distributie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalatii de
reglare-masurare, aparate si accesorii, care functioneaza la presiunea de lucru de pana la 6 bari
inclusiv, cu exceptia instalatiei de utilizare;
„Zi Lucratoare” - înseamna orice zi, alta decât Sâmbata sau Duminica sau orice sarbatoare legala, in
care bancile sunt in general deschise pentru operaţiuni in Romania;
„Zi Nelucratoare” - înseamna orice zi de Sâmbata sau Duminica sau orice sarbatoare legala si in care
bancile sunt închise pentru efectuarea oricaror operaţiuni in Romania;
“Data Scadenta” – Data si/sau datele la care Cumparatorul se obliga sa efectueze platile pentru gazele
naturale furnizate, conform prevederilor Contractului; daca acea data corespunde unei Zile
Nelucratoare, Ziua Lucratoare imediat urmatoare;
“Cantitate Contractata” - înseamna de gaze naturale in amestec intern/import, conform cerintelor
Operatorului de Piata, furnizata de catre Vânzator, Cumparatorului, in conformitate cu prevederile
Contractului pe durata Perioadei de Livrare conform Ordinului ANRE nr. 62/24 iunie 2008, cu
modificarile si completarile ulterioare si, dupa caz, a Conditiilor tehnice prevazute in Anexa 9 la Codul
Retelei;
„Punctul de Livrare” - inseamna statia sau statiile de masura la care Cumparatorul este conectat in
Sistemul de transport/distributie operat de catre Prestatorul de Servicii – S.C. Transgaz S.A. /
Distribuitor local;
"Forta Majora" - inseamna orice eveniment sau imprejurare independenta de vointa unei Parti care
actioneaza (sau a actionat) ca o persoana diligenta;
„mc” ( Metru cub de gaze naturale ) - cantitatea de gaze naturale care ocupa volumul unui cub cu latura
de 1 metru, la temperatura de 15 ºC si presiunea de 1,01325 bar, in conformitate cu prevederile
Acordului Tehnic;
„Mwh” ( Megawatt ora ) – reprezinta unitatea de masura folosita la tranzactionarea gazelor naturale;
„PCS – (Putere calorifica superioara)” – înseamna cantitatea de caldura degajata prin arderea completa
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în aer a unei cantitaţi de un metru cub (1 m3) de gaz natural, astfel incat presiunea absoluta (1,01325
bar) la care are loc reacţia sa ramâna constanta, reactantii si toate produsele de ardere sunt aduse la
aceeasi temperatura specifica de (25°C); toate aceste produse fiind în stare gazoasa cu excepţia apei
formata prin ardere, care este transformata in stare lichida la 25 ºC. PCS va fi exprimata in KWh/mc
sau kWh/Nmc sau MJ/mc sau MJ/Nmc sau un multiplu al acestora, conform reglementarilor in vigoare
la data livrarii.
„Cantitate Contractata Lunar” - CCL - înseamna cantitatea contractata in MWh, pentru fiecare luna a
Perioadei de Livrare, conform Anexei 1 la prezentul Contract, care face parte integranta din Contract.
„Prestator de Servicii" - înseamna operatorii retelei de transport si distributie de gaze naturale;
„Codul Retelei”- reglementeaza condiţiile şi regulile de utilizare a Sistemului Naţional de Transport al
gazelor naturale (SNT) din România, modificat prin Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013 si completat cu Ordinul Presedintelui ANRE nr.
53/01.07.2014;
„Operatorul sistemului de transport (OST)” – este SNTGN Transgaz S.A. Medias – prin Dispeceratul
National de Gaze Naturale Bucuresti, care intocmente bilantul surse-consumuri de gaze naturale la
nivel national, coordoneaza si urmareste realizarea acestuia.
„Procent de import” – este valoarea procentuala a gazelor de import in total consum si este avizata
anual/trimestriel/lunar de A.N.R.E.
„Regulamentul de programare, functionare si dispecerizare a Sistemului National de Transport
Gaze Naturale - (RPFD)” – regulamentul elaborat de Operatorul S.N.T. (Transgaz S.A. Medias) si
aprobat prin Decizia Presedintelui A.N.R.E. Nr. 52/2001.
''Perioada de Livrare'' - înseamna perioada cuprinsa intre ziua gaziera de livrare .....................................
si ziua gaziera de livrare ..........................................., conform Contractului.

Furnizor,

Consumator,

THREE WINGS S.R.L.

.........................................

Administrator
CRISTEA Cristian

Director General/Administrator
.......................................
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Anexa 2
CONTRACT DE VANZARE GAZE NATURALE
Nr. ................................... / .......................................
Parametrii tehnici de furnizare a gazelor naturale:
Punctul de Livrare: ...................................
Adresa: ........................................................................
Presiune minima la iesirea din statia de reglare-masurare: ......... bar
Presiune minima de avarie:
......... bar
Debit minim de avarie:
................. mc/ora
Capacitatea maxima rezervata:
................. MWh / h
Grafic lunar de livrare gaze naturale :
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Perioada de distribuţie
- luna -

Cantitate
-MWh-

Total
Furnizor,

Consumator,

THREE WINGS S.R.L.

.........................................

Administrator
CRISTEA Cristian

Director General/Administrator
.......................................
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Anexa 3
CONTRACT DE VANZARE GAZE NATURALE
Nr. .................................... / .......................................

PRETUL CONTRACTUAL
Calculul pretului de furnizare a gazelor naturale :
Pretul Contractual (PC) se va calcula astfel:
PC = Pg + Tt + Td
Pg = Pretul de furnizare al gazelor naturale este de ................. lei / MWh. Lunar furnizorul poate aplica un
discount de fidelitate (Df), in functie de evolutia pietei de gaze naturale.
Tt = Tarif reglementat de transport, componenta fixa, volumetrica [lei/MWh];
Td = Tarif reglementat de distributie aferent categoriei de consum [lei/MWh];
Pretul Contractual este de ..................... lei/MWh. PC nu include acciza, costuri reglementate de
inmagazinare si de rezervare a capacitatii (aplicate conform legislatiei in vigoare) si TVA.
RC = Rezervarea de capacitate in sistemul de transport [lei/MWh];
RC = ( RCt * CRt * nh ) / C
RCt = componenta fixa reglementata pentru rezervarea capacitatii valabila in perioada de livrare;
CRt = capacitatea rezervata [MWh/h];
nh = numarul orelor din luna de livrare;
C = cantitate lunara de gaze naturale livrata [MWh];
In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, apar modificari legislative ale tarifelor fixe (de
distributie, de transport, de inmagazinare sau de rezervare a capacitatii etc), acestea se vor aplica
imediat, odata cu intrarea lor in vigoare.
Furnizor,

Consumator,

THREE WINGS S.R.L.

.........................................

Administrator
CRISTEA Cristian

Director General/Administrator
.......................................
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