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CONTRACT DE FURNIZARE GAZE NATURALE
nr. <nr_contract> / <data_intocmire_contract>
GETICA 95 COM SRL în insolvenţă; in insolvency; en procédure collective (denumită în continuare „GETICA 95”), cu
sediul social situat în localitatea Râmnicu-Sărat, strada Dorobanți, nr. 20, județul Buzău, punct de lucru situat în
București, Bdul Nerva Traian, nr. 3, Clădirea City Business Center, et.3, Sector 3, tel: 0374.032.032, fax: 021.321.11.18,
e-mail: office@getica95.ro , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J10/689/1995, având cod fiscal: RO
7562758, cont unic de insolvență având cod IBAN RO60OTPV110000031701RO04, deschis la OTP Bank ,
reprezentată prin dl.Tudose Săndel-Viorel, Administrator Special, denumită în continuare Furnizor, având calitatea de
vânzător,
şi
<Denumire_client> cu sediul social în localitatea <localitate_client>, str. <str_client>, nr. <nr_strada_client>,
judeţ/sector <judet_client>, cod poştal <cod_postal_client>, telefon <telefon_client>, fax <fax_client>, e-mail
<email_client> înscrisă în Registrul Comerţului cu nr. <nr_reg_comert_client>cod de înregistrare fiscală <CIF_client>,,
cont având cod IBAN: <cont_IBAN_client> deschis la <banca_client> Sucursala <sucursala_banca_client>,
reprezentată legal/convențional prin de <director_client> (director) şi <director_economic_client> (director economic),
denumit în continuare Client, pe de altă parte,
Furnizorul și Clientul fiind denumiți în continuare împreună ”Părțile” și separat ”Partea” au convenit să încheie prezentul
Contract, cu respectarea următoarelor clauze:
1.Terminologie. Definiții
Art. 1.1 Termenii utilizați în prezentul Contract sunt definiți în ”Condițiile generale la contractul de furnizare gaze
naturale”.
Art.1.2. Definițiile de la alin.(1) se completează cu cele folosite în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.
123/2012, în Ordinul nr.29/2016 pentru aprobarea regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali,
precum și în orice act normativ care reglementează activitatea de furnizare a gazelor naturale la clienții finali.
2.Obiectul contractului
Art.2.1. Obiectul contractului este furnizarea unor cantități de gaze naturale denumite Cantități Lunare Contractate și
cumpărarea de către Client a acestora, în condițiile prezentului Contract. Furnizarea gazelor naturale se realizează la
punctul de livrare/punctele de livrare evidenţiate în Anexa 1. Contractul reglementează raporturile dintre Furnizor şi
Client privind furnizarea, facturarea, plata şi alte servicii, precum şi condiţiile de consum a gazelor naturale.
Propunere: Obiectul prezentului contractului, îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în regim
concurențial, reprezentând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de furnizor, pentru sau în legătură cu
asigurarea cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, la locul/locurile de consum menționate în Anexa
nr.1, parte integrantă a prezentului contract.
3.Durata contractului
Art.3.1.Contractul de furnizare a gazelor naturale, se încheie pe o perioadă determinată de ____ luni/ani, intră în vigoare
la data de <data_intrare_in vigoare_contract> și încetează la <data_sfarsit_livrare>. Furnizarea gazelor naturale se
desfăşoară de la <data_start_livrare> <ora> 07.00 - <data_sfarsit_livrare> <ora> 07.00.
Art.3.2. Dacă niciuna din Părți nu notifică celeilalte Părți contractante încetarea contractului cu cel puțin
<nr_zile_notificare_prelungire_automata=45> zile înainte de ajungerea la termen, acesta se prelungește de drept pe
perioade egale de câte <perioada_prelungire_automata> luni. În vederea reînnoirii condițiilor contractuale, Furnizorul
transmite Clientului o nouă ofertă, în conformitate cu noile condiții tehnico-economice, cu cel puțin 30 de zile înainte de
expirarea duratei de valabilitate a contractului.
Art. 3.3 În situația în care, în termen de 15 zile de la comunicarea noilor condiții de reînnoire a contractului, Clientul nu
își exprimă poziția vizavi de ofertă, Furnizorul îi notifică încetarea contractului ca urmare a expirării duratei de valabilitate
a acestuia, cu minimum 15 zile înainte de data încetării, prevăzută la art. 3.1.
Art.3.4. Pentru locurile de consum la care Clientul are drept de folosință valabil pe durate mai mici decât durata de
valabilitate a Contractului de furnizare a gazelor naturale specificată la Art.3.1. și Art.3.2., prezentul contract își
încetează valabilitatea odată cu încetarea dreptului de folosință doar pentru acele locuri de consum.
Date şi documente generale
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1. Locul de consum ....../( se completează adresa locului de consum)/.........., având actul de proprietate nr.
............................, contractul de locaţiune (închiriere imobil) nr. ......................... sau alte acte prevăzute de lege
.....................................................
2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea în instalaţia de utilizare va fi între ....... şi ............ (bar) - conform
documentaţiei tehnice avizate de operatorul de sistem.
3. Presiunea de avarie P2………. (bar) - conform documentaţiei tehnice avizate de operatorul de sistem – se
completează, după caz, pentru Clientii ale căror procese tehnologice impun o presiune minimă, asigurată de furnizor,
în vederea menţinerii în funcţiune a instalaţiilor care condiţionează securitatea acestora.
4.
Prețul de contract
Art.4.1. Prin prezentul contract, Clientul declară ca este de acord cu clauzele prevăzute în Anexa nr. 2, privind prețul
de contract.Clientul va plăti Furnizorului contravaloarea gazelor naturale consumate la Preţul de contract şi în condiţiile
prevăzute în Anexa 2.
Art.4.2. Preţul de contract include preţul gazelor naturale şi tarifele reglementate, după cum urmează:
a. preţul gaze naturale;
b. tarifele reglementate:

tariful calculat de transport;

tariful reglementat de distribuție;

tariful reglementat de înmagazinare, după caz.
Art.4.3. Prețul gazelor naturale este variabil pe toată perioada contractuală;
Art.4.4. Prețul de contract nu include acciza și TVA.
Art.4.5. Orice modificare ulterioară privind destinația utilizării gazelor față de cea declarată în Anexa 3 la prezentul
Contract va fi adusă la cunoștință Furnizorului prin transmiterea unei noi Declarații pe proprie răspundere, în termen de
____ zile de la data la care a intervenit modificarea .
5.Cantități contractate şi condiţii de desfăşurare a furnizării gazelor naturale
Art.5.1. Cantitatea de gaze naturale estimată ce urmează să fie cumpărată de către Client de la Furnizor, denumită
Cantitate Lunară Contractată este prevăzută în Anexa 1.
Art.5.2. Clientul are obligația de a comunica Furnizorului pe parcursul lunii de livrare orice variație a consumului estimat
de gaze naturale. Clientul are obligația de a accepta măsurile luate de către Operatorul Sistemului Național de Transport
în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare.
6.
Predarea-preluarea și măsurarea gazelor naturale
Art.6.1. Determinarea cantităţilor de gaze naturale la Punctul de Livrare se face, conform Regulamentului de măsurare
a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România şi a prevederilor legale în vigoare. Măsurarea cantităţilor de
gaze naturale se face continuu, la punctul/punctele de livrare, cu ajutorul contoarelor/sistemelor şi echipamentelor de
măsurare, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale
tranzacționate în România şi în reglementările metrologice şi standardele în vigoare.
Art.6.2. În cazul în care se constată că grupul de măsurare a fost defect sau cu eroare de înregistrare în afara limitelor
prevăzute în reglementări, precum şi în alte cazuri de neînregistrări/înregistrări eronate ale consumului, consumul de
gaze naturale este recalculat în conformitate cu prevederile reglementarilor aprobate prin Ordine ANRE.
Art.6.3. Condiţiile de măsurare a cantităţilor de gaze naturale furnizate sunt cele prevăzute în Regulamentul de
măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate in România, cu modificările și completările ulterioare.
7.
Facturare, modalităţi şi condiţii de plată
Art.7.1. Furnizorul va emite facturi după cum urmează:
a) în primele 5 zile lucratoare din luna anterioara lunii de consum, furnizorul va emite o factura de avans pentru primele
trei luni de zile ale consumului estimat rezultat conform prognozei transmisa de catre consumator prin email sau conform
cantiatilor estimate in contract (de exemplu, factura de avans se emite in perioada 03-07 ianuarie pentru consumul lunii
februarie, martie si aprilie).Termenul de plata al facturii indicate la punctul a) este de 10 zile, calculat de la data
comunicarii facturii.
b) In primele 15 zile ale lunii urmatoare lunii de livrare, furnizorul va emite o factura conform datelor de consum
transmise de Operatorul de retea/distributie (de exemplu, pentru consumul lunii februarie, factura se emite in
perioada 01-15 martie).
Termenul de plata al facturii indicate la punctul b) este de 20 zile, calculat de la terminarea lunii de livrare.
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Modalitatea de transmitere a facturilor indicate la punctele a) si b): in format fizic/tiparit, prin posta/curier.
Pe toata perioada contractuala clientul final are dreptul de a-si schimba optiunea privind modalitatea de transmitere a
facturilor, in mod gratuit, adresand furnizorului o solicitare scrisa in acest sens. (1) Pentru perioada de facturare în care
operatorul efectuează citirea indexului echipamentului de măsurare, facturarea se realizează pe baza consumului
efectiv de gaze naturale, determinat de operator şi preluat de furnizor.
(2) În cazul în care intervalul de citire de către operator a indexului echipamentului de măsurare este mai mare decât
perioada de facturare, prevăzută în contractul de furnizare a gazelor naturale, facturarea în perioada cuprinsă între
două citiri consecutive ale operatorului se realizează, după caz:
a)pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin autocitirea indexului echipamentului de măsurare de
către clientul final şi transmiterea acestuia în intervalul de timp şi în condiţiile comunicate de furnizor;
b)pe baza unui consum estimat de gaze naturale, prevăzut într-o convenţie de consum stabilită de comun acord de
clientul final cu furnizorul la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, care se preia doar în situaţia în care
clientul final nu transmite indexul autocitit în intervalul de timp şi în condiţiile comunicate de furnizor.
(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), furnizorul are obligaţia să efectueze o regularizare pentru perioada cuprinsă
între două citiri consecutive, în prima factură emisă după momentul citirii indexului echipamentului de măsurare de către
operator, dacă constată că la sfârşitul intervalului de citire există diferenţe între consumul efectiv realizat de către clientul
final şi consumul facturat acestuia, în intervalul dintre citirile operatorului.
Factura va cuprinde, cel puțin, următoarele elemente:
a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului;
b) datele de identificare ale clientului final, adresa locului de consum şi adresa de facturare,în cazul în care aceasta
este diferită faţă de adresa locului de consum;
c) codul de client atribuit de furnizor;
d) codul locului de consum atribuit de operator - CLC, cu respectarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (7);
e) numărul şi data emiterii facturii;
f) data de începere şi de sfârşit a perioadei de facturare;
g) termenul scadent de plată;
h) denumirea produselor/serviciilor facturate, după caz, şi unităţile de măsură ale acestora;
i) preţul unitar pentru furnizarea gazelor naturale, exprimat în lei/MWh sau în submultiplu lei/kWh, şi preţul unitar/
tarifele/taxele aplicat/aplicate pentru fiecare produs/serviciu care este facturat distinct pe lângă furnizarea gazelor
naturale, nefiind inclus în preţul unitar pentru aceasta, după caz;
j) tipul preţului unitar pentru furnizarea gazelor naturale (fix/variabil);
k) componentele incluse în preţul unitar pentru furnizarea gazelor naturale, cu precizarea
celor care sunt reglementate sau o referinţă cu privire la locul unde poate fi găsită o
descriere detaliată a acestora;
l) valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat;
m) intervalul de timp şi modalitatea/modalităţile prin care clientul poate transmite indexul echipamentului de măsurare
determinat prin autocitire, în cazul clientului final la care intervalul de citire de către operator este mai mare decât
perioada de facturare;
n) indexul echipamentului de măsurare folosit la începutul şi sfârşitul perioadei de facturare pentru determinarea
cantităţii de gaze naturale, exprimată în mc; în cazul clientului final la care intervalul de citire de către operator este
mai mare decât perioada de facturare se va preciza modul prin care a fost determinat indexul, respectiv citire de
către operator/autocitire de către clientul final/estimare pe baza convenţiei de consum;
o) cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, aferentă perioadei de facturare;
p) valoarea puterii calorifice superioare aferente perioadei de facturare;
q) cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă consumul de gaze naturale
facturat;
r) modalitatea de conversie a cantităţii de gaze naturale, exprimată în mc, în cantitatea de energie, exprimată în
MWh/kWh;
s) informaţii legate de accizarea gazelor naturale;
t) valoarea TVA;
u) debitul anterior neachitat la momentul emiterii facturii şi semnificaţia fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură –
dacă este cazul;
v) penalități de întârziere (dacă este cazul);
w) valoarea totală de plată (cu TVA);
x) modalităţile de plată a facturii;
y) datele de contact ale centrului de relaţii cu clienţii pus la dispoziţie de furnizor;

3

GETICA 95 COM SRL
CIF:RO 7562758 REG. COMERȚULUI J10/689/1995
RÂMNICU SĂRAT, STR. DOROBANȚI NR. 20, JUD BUZĂU

z)

numărul de telefon pus la dispoziţie de operator pentru sesizarea situaţiilor de urgenţă privind funcţionarea în
condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului.

În conformitate cu art. 319 din Codul Fiscal , părțile sunt de acord ca facturile să fie transmise doar la adresa de e-mail
a Clientului: ___________________________________, întrucât factura primită pe e-mail și tiparită, are valoare de
original şi respectă în întregime cerinţele prezentului articol. Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în lei, prin
transfer bancar în contul furnizorului. Ordinea stingerii obligațiilor de plată se face în ordinea scadenței facturilor emise.
Factura lunară va fi emisă de către Furnizor în format electronic conform prevederilor Codului Fiscal în vigoare și va fi
transmisă Clientului în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data terminării lunii de livrare, la adresa
de email/adresa de corespondență declarată de acesta, data emailului considerându-se a fi data primirii facturii (se va
completa o singură opțiune).
Art.7.2.
i.
Termenul de scadenţă al facturii indicată la art. 7.1 punctul a) este de 10 zile, calculat de la data comunicarii
facturii și se va număra din ziua următoare celei în care se emite factura.
ii.
Termenul de scadenţă al facturii indicată la art. 7.1 punctul b) este de 20 zile, calculat de la terminarea lunii de
livrare se va număra din ziua următoare celei în care se emite factura.
Art.7.3. Clientul va plăti integral fiecare factură, în termenul de scadență precizat în conținutul acesteia, data emiterii
facturii și termenul de scadență fiind înscrise pe factură. Factura se consideră achitată de către Client la data intrării
numerarului în casieria Furnizorului sau la data creditării contului bancar al Furnizorului, ca rezultat al plăţii prin orice
alt mijloc de plată legal şi convenit cu acesta. Clientul va indica în mod obligatoriu în ordinul de plată, cel puțin codul de
client și numărul de factură, în vederea alocării sumei încasate. Eventualele erori/omisiuni, ori abateri de la această
regulă, din culpa Clientului, exonerează Furnizorul de orice răspundere pentru nealocare/alocare eronată.
Art.7.4. Neachitarea facturii de către Client în termenul prevăzut la Art.7.2., atrage după sine penalităţi pentru fiecare
zi de întârziere, după cum urmează:
a. pentru datoriile neachitate scadente se vor calcula penalităţi de întârziere la plată în cuantum de
<procent_penalitati> din acestea, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadențăşi până la data stingerii integrale a sumei datorate, reprezentând
penalităţi de întârziere;
b. valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea facturii.
Art.7.5. Dacă factura şi penalităţile datorate nu au fost achitate până la data scadenţei, Furnizorul transmite Clientului
un preaviz de întrerupere a furnizării gazelor naturale, document distinct de factură, care se transmite numai clienților
care nu şi-au achitat integral factura în termenul legal.
Art.7.6. Furnizorul va proceda la întreruperea furnizării gazelor naturale, nu mai devreme de 3 zile calendaristice de la
data transmiterii preavizului, urmând ca toate consecințele ce decurg din această întrerupere să cadă în
responsabilitatea exclusivă a Clientului.
Art.7.7. Reluarea furnizării gazelor naturale după întreruperea prevăzută la Art.7.6., se va face în conformitate cu
Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, după efectuarea și înregistrare plăţii integrale a
întregului debit către Furnizor.
Art.7.8. Furnizorul poate condiţiona reluarea alimentării cu gaze naturale de constituirea de garanţii, conform Condițiilor
generale la contractul de furnizare gaze naturale.
Art.7.9. În cazul în care clientul nu efectuează în termen de 15 zile <termen_deconectare=15> zile de la data
întreruperii furnizării gazelor naturale plata integrală a facturii şi a penalităţilor datorate, furnizorul își rezervă dreptul de
aproceda la rezilierea contractului de furnizare gaze naturale cu un preaviz de minimum 15 zile. În acest caz, contractul
se desființează de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere a debitorului și fără sesizarea instanţelor de
judecată, furnizorul urmând să recupereze sumele datorate conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Art.7.10.În termen de 42 zile de la încetarea contractului, Furnizorul va emite și transmite o factură finală de
regularizare.
Art.7.11.Modalităţile de plată practicate de Furnizor, disponibile la adresa......................., sunt următoarele:
a. la punctele de încasare ale furnizorului;
b. la punctele de încasare ale altor furnizori de servicii de colectare, cu care furnizorul are contract de
colectare;
c. prin mijloace electronice de plată aflate în proprietatea băncilor sau ale altor furnizori de servicii de
colectare;
d. prin servicii de transfer bancar;
e. orice altă modalitate prevăzută în dispoziţiile legale privitoare la plată, acceptată şi practicată de
Furnizor.
Art.7.12. În cazul în care o sumă facturată de către Furnizor este contestată integral sau în parte de Client, acesta va
înainta în scris o notificare Furnizorului cuprinzând obiecţiunile sale şi motivarea acestora, în termen de 2 (două) zile
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lucrătoare de la data transmiterii facturii de către Furnizor, şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei.
Netransmiterea de către Client a notificării privind obiecțiunile la factură, în termenul de 2 (două) zile lucrătoare de la
data transmiterii acesteia de către Furnizor, echivalează cu acceptarea acesteia în întregime. Eventualele obiecţiuni
justificate ale Clientului privind valorile facturate prezentate în notificare se vor concilia între Părţi în termen de 2 (două)
zile de la data formulării pretenţiilor de către Client. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau
hotărâre judecătorească a fi datorate de Client, acesta va plăti pe lângă suma datorată, o penalitate de întârziere
calculată conform prezentului contract. În cazul în care în urma contestaţiei s-a stabilit reducerea valorilor facturate,
Clientului i se restituie eventualele sume şi penalităţi aferente, deja plătite, corespunzătoare reducerii respective.
Procedura de regularizare a sumelor datorate în cazul încetarii contractului, anterior expirării perioadei
contractuale
(1) În cazul încetării prezentului contract din inițiativa Clientului, din orice motiv, inclusiv schimbarea furnizorului de gaze
naturale, în termen de 3 zile calendaristice calculate de la data comunicării notificării de încetare/denunțare/reziliere,
furnizorul va emite o factură, în baza prevederilor Anexei nr.1.
(2) Termenul de plată scadent pentru factura prevăzută la alin.(1) este de 3 zile calendaristice, calculat de la
data emiterii acestei facturi.
(3) Factura va cuprinde contravaloarea avansului pentru consumul prognozat, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, pentru
întreaga perioadă contractuală rămasă şi nefacturată, până la data propusă pentru încetarea contractului, înscrisă în
notificarea de încetare/denunțare/reziliere.
(4) După finalizarea ultimei luni de consum, furnizorul va emite factura de decont final faţă de sumele stabilite în avans.
Plata eventualelor diferenţe se va face de către Furnizor sau Client, în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia
8.
Răspunderea contractuală
Art.8.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, Părţile se supun şi
răspund conform reglementărilor specifice și aplicabile în vigoare.
Art.8.2. Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit. e) din Condițiile generale la contractul de furnizare gaze naturale
atrage sistarea furnizării gazelor naturale la locul de consum şi rezilierea prezentului Contract de furnizare gaze
naturale, fără a fi atrasă răspunderea Furnizorului.
9.
Întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale
Art.9.1. Furnizorul va întrerupe/limita Clientului furnizarea gazelor naturale în următoarele cazuri:
a. la solicitarea Clientului;
b. refuzul Clientului de a constitui sau actualiza garanția financiară;
c. neachitarea facturilor emise de Furnizor sau a altor sume datorate acestuia de către Client, în
condiţiile stabilite.
Art.9.2. În toate cazurile în care întreruperea/limitarea furnizării are loc ca urmare a atitudinii culpabile a clientului,
costurile Operatorului de sistem aferente deconectării şi reconectării vor fi suportate de client.
Art.9.3. Preavizul de deconectare se transmite Clientului prin una din următoarele modalităţi:
a. prin mijloace electronice, dacă părțile au convenit astfel.
Art.9.4. Preavizul conţine suma datorată, termenul de plată după care urmează întreruperea alimentării cu gaze
naturale, tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum pe care clientul final va trebui să-l achite
pentru reluarea furnizării, informaţii privind garanţia financiară care trebuie constituită, dacă este cazul.
Art. 9.5. Obligaţii şi garanţii
(1) Părțile se obligă una față de cealaltă să dețină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia
pentru asumarea și executarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
(2) Părțile garantează una celeilalte faptul că prezentul contract reprezintă o obligație validă, legală, opozabilă în justiție,
în termenii prezentului contract.
(3) 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.
(4) Clientul declară pe propria răspundere ca documentele anexate în copie, care stau la baza întocmirii contractului
(documentele de identificare, actele care atestă dreptul de folosință asupra spațiului, etc.) sunt actualizate, în vigoare
la data semnării prezentului contract și sunt conforme cu originalul.
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(5) La solicitarea Furnizorului, Clientul va constitui garanții financiare, pentru contractul de furnizare al cărui titular este,
în următoarele situații:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

înainte de intrarea în vigoare a contractului, astfel cum s-a menționat în oferta comercială, acceptată de Client;
constatarea unor acțiuni/inacțiuni ale Clientului, în scopul denaturării indicațiilor grupurilor de măsurare sau a
consumului energiei electrice, prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
există premisele deconectării pentru neplata serviciului de furnizare a energiei electrice;
Clientul întarzie la plata facturilor de energie de cel puțin 2 (două) ori, pe perioada derulării contractului;
figurează cu incidente de plată în Centrala Incidenţelor de Plăţi;
se constată o deteriorare a situației financiare a Clientului;
Clientul nu este proprietarul locului de consum sau este un Client temporar (durata de existență a contractului este
mai mică de 6 luni);
în alte situații prevăzute de legislația în vigoare.

(6) Neconstituirea garanțiilor financiare în termen de 15 zile de la data solicitării, în forma și cuantumul stabilit, dă dreptul
Furnizorului:
a)

să dispună, cu respectarea prevederilor legale și instrucțiunilor operatorului de distribuţie de la locul de consum,
întreruperea energiei electrice prin deconectarea Clientului din punctele de racordare la instalaţiile Operatorului de
distribuţie. Cheltuielile pentru deconectare, respectiv reconectare, vor fi suportate integral de către Client;

b)

să considere reziliat de drept contractul de furnizare a energiei electrice, fără îndeplinirea unei alte proceduri
prealabile/fără sesizarea instanţelor de judecată, urmând să recupereze sumele datorate conform dispoziţiilor
legale în vigoare.

(7) În vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor art. 9.5 alin. (5) lit.a) Clientul va constitui o garanție financiară înainte
de începerea perioadei de livrare, în termenele și condițiile prevăzute la art. 3 din Condițiile generale - anexă la prezentul
contract de furnizare. Valoarea garantiei va fi egala cu contravaloarea consumului total de gaze naturale estimat pentru
o perioada de 3 luni la locul/locurile de consum ale consumatorului la pretul de contract.
10.
Încetarea contractului
Art.10.1. Contractul de furnizare gaze naturale încetează în următoarele cazuri:
a. acordul de voinţă al părţilor contractante;
b. expirarea termenului contractual;
c. denunţarea unilaterală de către client
d. rezilierea.
Art.10.2. În cazul încetării contractului ca urmare a expirării duratei de valabilitate a acestuia, Furnizorul notifică
Clientului data încetării cu minimum 45 de zile înainte.
Art.10.3. Încetarea contractului din iniţiativa Clientului prin denunţare unilaterală, înaintea expirării acestuia, se face cu
anunţarea prealabilă, în scris, a Furnizorului, cu minim 21 de zile calendaristice înainte de data la care se doreşte
încetarea, cu respectarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de gaze naturale de către clientul final aprobată
prin Ordin ANRE.
(2)
La data notificării de denunțare a prezentului contract:
a)
toate sumele facturate de furnizor şi care nu sunt scadente la data notificării de denunţare, devin exigibile
anticipat; noul termen de scadență a tuturor facturilor emise este convenit de părți, în mod expres, a fi de 3 zile de la
data notificării de denunţare transmisă de către Client;
b)
furnizorul va emite și va transmite facturile pentru gaze naturale furnizate pe perioada contractului conform Art.
7 din prezentul contract;
c)
factura astfel emisă este scadentă în termen de 3 zile calendaristice de la data emiterii şi va fi insoţită de o
notificare de sold, cu menţiuni privind achitarea debitelor restante.
(3)
Dacă Clientul achită sumele devenite scadente conform prevederilor alin.(2) în termen de 10 zile de la data
scadenței, Furnizorul nu va percepe penalităţi de întârziere, fără ca aceasta perioadă de 10 zile să semnifice modificarea
scadenţei şi fără fi afectat/(ă) orice alt drept sau măsură a Furnizorului pentru neplata la scadenţă a sumelor datorate
de către Client.
Art.10.4. Contractul de furnizare poate fi reziliat de către Client, cu notificarea Furnizorului, cu cel puţin 15 zile înainte,
fără plata despăgubirilor prevăzute în contractul de furnizare gaze naturale, în situaţia în care asupra Furnizorului s-a
declanşat procedura de suspendare sau retragere a licenţei, caz în care Clientul acceptă preluarea sa de către
Furnizorul de Ultimă Instanţă, în condiţiile legii.
Art.10.5. Contractul de furnizare poate fi reziliat de Furnizor, fără ca acesta să plătească Clientului daunele-interese
prevăzute în contractul de furnizare, în următoarele cazuri:
a. neplata facturilor, la termenele şi în condiţiile prevăzute în contract;
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b. alte cazuri prevăzute de lege.
11.
Clauze finale
Art.11.1. Prezentul Contract, Anexele si Condiţiile Generale de Contractare la acesta, fac parte integrantă din Contract,
reprezintă voința Părţilor și înlatură orice înțelegere verbală sau scrisă dintre acestea, anterioară încheierii lui, inclusiv
contracte anterioare și acte adiționale, în vigoare la data încheierii prezentului Contract.
Art.11.2. Pentru înlăturareaoricarui dubiu, prin încheierea prezentului Contract, Părţile declară și confirmă că își asumă
și acceptă în mod expres toate condiţiile și termenii din acest Contract, inclusiv dar fără limitare clauzele privind prețul,
garanții, modalitatea de facturare și condiţiile de plată, încetarea contractului.
Art.11.3. Fiecare persoană care încheie prezentul Contract declară și garantează că este reprezentantul autorizat al
Părţii pentru care încheie prezentul Contract.
Art.11.4. Clauzele cuprinse în Contract se pot modifica și completa cu acordul Părților, prin acte adiționale, sau ca efect
al modificării cadrului legislativ contrar prezentului Contract.
Art.11.5. Dispozițiile Contractului se completează cu prevederile Codului Civil, Codului Fiscal, și ale celorlalte
reglementări specifice și aplicabile în vigoare.
Art.11.6. Plângerile adresate Furnizorului vor fi soluționate conform Standardului de performanță privind furnizarea
gazelor naturale.
Art.11.7. Clientul declară că a luat la cunoștință despre data intrării în vigoare, conform Art.3.1. din prezentul Contract.
Art.11.8. Părţile 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.
Art.11.9. Toate comunicările adresate oricărei Părţi vor fi efectuate în limba română și transmise la adresa de
corespondență și prin modalitățile agreate de comunicare.
12.
Alte clauze specifice
Art.12.1. Divergenţele decurgând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract care nu pot fi soluţionate pe
cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare, după caz, autorității competente conform Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între
participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale aprobat prin Ordin ANRE sau instanţei judecătoreşti
competente.
Art.12.2. Anexa nr. 1 - Cantități, Anexa nr. 2 - Preț şi Anexa nr. 3 – Acciză necomercială fac parte integrantă din
prezentul contract.
Art.12.3. Adrese de corespondenţă şi modalități agreate de comunicare:
a. Adrese de corespondenţă:

adresă corespondenţă Furnizor:
o localitate <localitate>, stradă <strada>, nr. <nr>, judeţ/sector <judet>
o telefon <telefon>, fax <fax>, poştă electronică <email>
 adresă corespondenţă Client:
o localitate
<localitate_corespondenta_client>,
stradă
<strada_corespondenta_client>,
nr.
<nr_corespondenta_client>, judeţ/sector <judet_corespondenta_client>
o telefon <telefon_client>, fax <fax_corespondenta_client>, poştă electronică <email_client>
 adresă corespondenţă Client pentru facturile emise după încetarea contractului:
o localitate
<localitate_corespondenta_client>,
stradă
<strada_corespondenta_client>,
nr.
<nr_corespondenta_client>, judeţ/sector <judet_corespondenta_client>
o telefon <telefon_client>, fax <fax_corespondenta_client>, poştă electronică <email_client>
b. Modalităţi de comunicare:

fax cu confirmare de primire;

scrisoare cu confirmare de primire;

scrisoare depusă personal la registratura societăţii sau sub semnătură de primire cu ştampila
societăţii;

email
Art.12.4 În ceea ce priveşte corespondenţa purtată pe email este necesară confirmarea primirii acesteia.
Prezentul contract a fost încheiat azi........................... în două exemplare, fiecare cu valoare de original, câte unul pentru
fiecare Parte contractantă.
Furnizor,
GETICA 95 COM SRL
reprezentată legal prin administrator special
dl.Tudose Săndel-Viorel

Client,

Avizat de Administratorul judiciar,
Prime Insolv Practice SPRL

7

GETICA 95 COM SRL
CIF:RO 7562758 REG. COMERȚULUI J10/689/1995
RÂMNICU SĂRAT, STR. DOROBANȚI NR. 20, JUD BUZĂU

CONDIŢII GENERALE
la Contractul de furnizare gazelor naturale
Art. 1 Definirea unor termeni
Aprobări – avize, licenţe, consimţăminte şi autorizaţii acordate deja sau care vor fi acordate de autoritatea competentă.
Autoritate competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);
Cerinţă legală – orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul României, de Guvern sau de autoritatea
competentă.
Furnizor – persoană juridică română sau străină, titulară a licenţei de furnizare gaze naturale.
Client – persoană fizică sau juridică, română sau străină, care are deplina libertate de a cumpăra gaze naturale de la
Furnizor, având acces la reţelele de transport şi/sau distribuţie.
Codul Reţelei – Anexa la Ordinul ANRE nr. 16/27.03.2013 publicat în M.O. nr 171/29.03.2013 cu modificările şi
completările sale ulterioare, care reglementează condiţiile şi regulile de utilizare a Sistemului Naţional de Transport din
România.
Gaze naturale – gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din câmpul de gaze asociat
zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extracţia sau separarea hidrocarburilor lichide;.
Metru cub de gaze naturale (mc) – volumul de gaze naturale care ocupă un cub cu latura de un metru, la presiunea
de 101.325 Pa (1 bar) şi la temperatura de 288,15K (15oC).
Energie (MWh) – cantitatea de energie consumată de un aparat ce funcţionează cu gaze naturale, în funcţie de timpul
său de utilizare; această energie ce rezultă din arderea gazelor naturale este folosită direct pentru încălzire sau în
proces tehnologic.
Sectorul gazelor naturale - ansamblul activităţilor desfăşurate de operatorii economici pentru producţia, transportul,
înmagazinarea, distribuţia şi furnizarea de gaze naturale, biogaz, biometan, GPL, GNL şi GNCV, precum şi instalaţiile
şi echipamentele folosite pentru realizarea acestor activităţi;
DOPGN Transgaz – Direcţia Operator Piaţa Gaze Naturale – persoană juridică care întocmeşte bilanţul surse –
consumuri de gaze la nivel naţional, coordonează şi urmăreşte realizarea acestuia;
Preţ de contract – preţul unei cantităţi unitare de gaze naturale, definit şi calculat conform procedurii agreate de Părţi.
Sistem Naţional de Transport (SNT) - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus
din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente şi instalaţii aferente, care asigură primirea gazelor naturale de la
producători şi/sau de la furnizorii autohtoni şi/sau străini şi transportul acestora în vederea livrării în sistemele de
distribuţie şi/sau la ClientClientii direcţi şi/sau în vederea înmagazinării/stocării acestora.
DISGN – Depozit de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale;
Operatorul Sistemului de Distribuţie (=Operator de sistem) - 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 zona respectivă 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 Sistem Transport (=Operator de sistem) – SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş;
Zi gazieră dispecerizată – intervalul de timp de 24 ore cu începere de la ora 7:00, ora oficială a României;
Luna – perioada de timp începând cu ora 7:00 dimineaţa a primei zile a lunii calendaristice până la ora 7:00 dimineaţa
a primei zile din următoarea lună calendaristică;
An gazier – perioada de timp, începând cu ora 06,00 din ziua de 1 octombrie a anului curent şi terminându-se la ora
06:00 din ziua de 1 octombrie a anului următor;
Client noncasnic - clientul final care achiziţionează gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu.
În categoria clienţilor noncasnici se încadrează:
a) clientul industrial - clientul final care utilizează gazele naturale în procese tehnologice din industrie prin intermediul
unor instalaţii industriale de utilizare a gazelor naturale definite conform reglementărilor tehnice aprobate de ANRE; în
această categorie intră şi producătorii de energie electrică şi/sau termică în centralele electrice/termice/de cogenerare;
b) alt client noncasnic - clientul final care utilizează gazele naturale pentru desfăşurarea de activităţi
comerciale/profesionale/sociale, ca de exemplu în restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări
similare, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele juridice de
drept privat fără scop lucrativ, instituţiile publice - unităţile de prestări de servicii din domeniile învăţământ, sănătate,
cultură, apărare naţională, ordine publică, asistenţă socială, administraţie publică, culte şi altele asemenea.
Punctul de livrare - locul unde proprietatea asupra gazelor naturale și riscul plății în cazul pierderilor parțiale sau totale
trec de la Furnizor la Client.
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Art. 2 Calitatea
Gazele naturale livrate în baza Contractului vor îndeplini condiţiile de calitate prevăzute în Regulamentul de măsurare
a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România Ordin ANRE nr. 62/2008 şi în Condițiile Tehnice (Anexa nr. 9
la Codul Rețelei pentru S.N.T).
Art. 3 Garantarea plăţii
(1) Pentru garantarea bunei execuții a obligațiilor contractuale, Clentul va constitui o garanție financiară înainte de
începerea derulării contractului, reprezentând contravaloarea consumului total de gaze naturale estimat pentru o
perioada de 3 luni la locul/locurile de consum ale consumatorului la pretul de contract. Astel, la data semnării prezentului
contract, Clientul va pune la dispoziția Furnizorului, un instrument financiar de garantare reprezentat de o scrisoare de
garanţie bancară de bună plată sau alte modalitati de garantare stabilite de comun acord, denumite în continuare
“Garanția”, emisă în favoarea Furnizorului, irevocabilă și necondiţionată, plătibilă la prima cerere, având o formulare
agreată în prealabil de Furnizor, dispozițiile prezentului articol aplicându-se în mod corespunzător.

(2) În situația în care Client Clientului înregistrează cel puțin 2 (două) perioada derularii contractului la plata facturilor,
pentru a diminua riscul Furnizorului cu privire la solvabilitatea Clientului şi pentru a se asigura îndeplinirea promptă a
tuturor obligaţiilor care decurg din Contract în orice moment, Furnizorul poate solicita Clientului printr-o cerere scrisă
transmisă cu minim 10 (zece) zile înainte de data prezentării, un instrument financiar de garantare reprezentat de o
scrisoare de garanţie bancară de bună plată sau alte modalitati de garantare stabilite de comun acord, denumite în
continuare “Garanția”, emisă în favoarea Furnizorului, irevocabilă și necondiţionată, plătibilă la prima cerere, având o
formulare agreată în prealabil de Furnizor.
Propunere: La solicitarea Furnizorului, Clientul va constitui garanții financiare, pentru contractul de furnizare al cărui
titular este, în următoarele situații:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

înainte de intrarea în vigoare a contractului, astfel cum s-a menționat în oferta comercială, acceptată de Client;
constatarea unor acțiuni/inacțiuni ale Clientului, în scopul denaturării indicațiilor grupurilor de măsurare sau a
consumului de gaze naturale, prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
există premisele deconectării pentru neplata serviciului de furnizare a gazelor naturale;
Clientul întarzie la plata facturilor de energie de cel puțin 2 (două) ori, pe perioada derulării contractului;
figurează cu incidente de plată în Centrala Incidenţelor de Plăţi;
se constată o deteriorare a situației financiare a Clientului;
Clientul nu este proprietarul locului de consum sau este un Client temporar (durata de existență a contractului este
mai mică de 6 luni);
în alte situații prevăzute de legislația în vigoare.

(6) Neconstituirea garanțiilor financiare în termen de 10 zile de la data solicitării, în forma și cuantumul stabilit, dă dreptul
Furnizorului:
c)

să dispună, cu respectarea prevederilor legale și instrucțiunilor operatorului de distribuţie de la locul de consum,
întreruperea energiei electrice prin deconectarea Clientului din punctele de racordare la instalaţiile Operatorului de
distribuţie. Cheltuielile pentru deconectare, respectiv reconectare, vor fi suportate integral de către Client;

d)

să considere reziliat de drept contractul de furnizare a energiei electrice, fără îndeplinirea unei alte proceduri
prealabile/fără sesizarea instanţelor de judecată, urmând să recupereze sumele datorate conform dispoziţiilor
legale în vigoare.

(3) Valoarea Garanției prevăzută la alin. (1) al prezentului articol va reprezenta va fi egala cu contravaloarea consumului
total de gaze naturale realizat pentru o perioada de 3 luni la locul/locurile de consum ale consumatorului la pretul de
contract; atunci cand in mod rezonabil, nu exista un consum precedent de minimum 3 luni facturat de catre furnizor,
valoarea garantiei va fi calculata in baza unui consum mediu estimat pentru o perioada de 3 luni de consum la pretul
de contract.

(4) Garanția emisă de către Client va avea perioada de valabilitate egală cu perioada de derulare a Contractului plus
31 (treizecișiuna) de zile după terminarea acestuia și va fi transmisă în original la sediul Furnizorului în termen de 10
(zece) zile de la data transmiterii solicitării de către Furnizor. Netransmiterea Garanţiei de către Client în termenul
menționat anterior, îl exonerează pe Furnizor de obligaţia furnizării cantităţilor de gaze naturale contractate, Contractul
fiind valabil doar sub condiţia prezentării Garanției în condițiile menționate în prezentul articol.
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(5) În cazul majorării cantității de gaze naturale contractate sau a prețului avut în vedere la momentul calculării valorii
Garanției, Furnizorul poate solicita Clientului majorarea valorii Garanției transmisă inițial, valoarea actualizată a gazelor
naturale contractate. Garanția astfel solicitată va fi transmisă Furnizorului în termen de 10 (zece) zile de la data solicitării.
(6) În situația executării Garanției de către Furnizor, Clientul se obligă să transmită Furnizorului, la solicitarea acestuia,
o nouă Garanție cu valoarea actualizată, în termen de 10 (zece) zile de la data solicitării.
(7) În situația netransmiterii în termenul prevăzut contractual a Garanției menționate în prezentul articol, Furnizorul îşi
rezervă dreptul de a sista temporar furnizarea gazelor naturale către Client, până la transmitera Garanției solicitate, în
termen de 3 (trei) zile calendaristice de la transmiterea prin fax sau email a unei notificări în acest sens Clientului.
Sistarea temporară a furnizarii gazelor nu echivalează cu încetarea Contractului.
(8) Garanţia prevăzută la alin (1) al prezentului articol este destinată îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale Clientului şi
poate fi executată de către Furnizor în cazul în care Clientul nu îşi îndeplinește obligațiile prevăzute contractual, cu un
preaviz transmis Clientului cu 2 (două) zile lucrătoare înainte de data executării.
(9) Furnizorul se obligă să livreze numai cantitățile de gaze naturale pentru care există o Garanție în sensul acestui
articol.
Art. 4

Obligaţiile Furnizorului
Furnizorul are următoarele obligaţii:
a. să aibă în vedere și să respecte toate obligațiile legale aplicabile furnizorilor de gaze naturale
b. să factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale și, după caz, a penalităților
de întârziere și să transmită Clientului factura lunară;
c. să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale Clientului, conform Standardului
de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale;
d. să furnizeze la cererea Clientului, pe baza datelor puse la dispoziție de operatorul de sistem, informații
privind istoricul de consum lunar, avut în vedere la emiterea facturii;
e. să încheie, cu respectarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, contracte,
cu operatorii de distributie şi, după caz, cu operatorul Sistemului Național de Transport, în vederea
asigurării serviciilor de transport şi distribuţie a gazelor naturale, în scopul îndeplinirii prevederilor
prezentului contract. La încheierea contractelor reglementate cu Operatorii de sistem Furnizorul
acţionează în numele şi pe seama clientului;
f. să informeze în mod prompt Clientul în legatură cu orice limitare sau întrerupere a furnizarii de gaze
impusă de Dispeceratul Național de Gaze Naturale din rațiuni de siguranță a sistemului național;
g. să rezerve capacitatea de rețea pentru cantitățile de gaze naturale incluse în graficul lunar conform Anexei
1 a Contractului de furnizare gaze naturale;
h. să soluționeze sesizările Clientului privind serviciul de furnizare și să comunice acestuia răspunsul,
conform reglementărilor în vigoare;
i. să respecte prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de furnizare gaze naturale prestat
in baza Contractului;
j. să informeze Clientul în legătura cu serviciile prestate de Operatorul de sistem, a căror contravaloare nu
este cuprinsă în prețul final, dar sunt calculate și incluse in facturile emise de către Furnizor;
k. să asigure reluarea furnizării gazelor naturale, în conformitate cu Regulamentul privind furnizarea gazelor
naturale la clienții finali;
l. să investigheze reclamaţiile privind calitatea serviciului de furnizare;
m. să investigheze reclamaţiile privind înregistrările eronate ale aparatelor de măsurare;
n. să programeze şi să efectueze audienţe;
o. să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea Clientului;
p. să informeze Clientul, în baza informațiilor primite la operatorul de sistem în legatură cu obligativitatea
efectuării verificărilor și reviziilor periodice ale instalațiilor de utilizare;
q. să notifice Clientului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare;
r. orice alte obligaţii prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de
Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, de contractele încheiate sau de alte acte
normative aplicabile;
s. să precizeze pe factura emisă cel puțin următoarele informații: data emiterii facturii, perioada de facturare,
data scadenței, indexul vechi și nou, estimat sau citit, puterea calorifică superioară, cantitatea de gaze
naturale exprimată în m3 și unități de energie, prețul unitar, temeiul juridic al acestuia, modalitate de plată,
denumirea fiecărei obligații de plată cuprinsă în factură, valorile pentru fiecare mărime de facturat,
valoarea totală de plată;
t. să preia, să înregistreze și să soluționeze în conformitate cu legislația în vigoare orice reclamație legată
de funcționarea in condiții de siguranță a instalațiilor aparținând operatorului de sistem sau Clientului
u. orice alte obligații prevăzute de legislația în vigoare;
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Art.5
a.

b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

Drepturile Furnizorului
Furnizorul are următoarele drepturi:
să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare gaze naturale sau a anexelor la acesta ori de câte
ori apar elemente noi, prin acte adiţionale, atunci când consideră necesară detalierea, completarea sau
introducerea unor clauze noi;
să emită facturi în conformitate cu prevederile Contractului;
să întrerupă furnizarea gazelor naturale în conformitate cu prevederile prezentului contract;
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;
să dispună încetarea prestării serviciului de furnizare a gazelor naturale în următoarelor situații: starea de
necesitate, când este periclitată viața sau sănătatea oamenilor prin integritatea bunurilor materiale;
să emită facturi de recalculare a consumului de gaze naturale stabilit şi comunicat de operatorii de sistem, în caz
de defecţiuni ale echipamentelor de măsurare, cu respectarea procedurilor specifice;
să solicite clientului final asumarea responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le
generează pe piața de gaze naturale;
orice alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 6 Obligaţiile Clientului
Clientul are următoarele obligaţii:
a. să achite integral şi la termen facturile emise de Furnizor reprezentând contravaloarea serviciului pentru
furnizarea gazelor naturale, precum și penalitățile de întârziere aferente, precum și a celorlalte facturi
emise de către Furnizor, generate de executarea prezentului contract;
b. să anunțe Furnizorul în cazul în care urmează a avea loc o fuziune, divizare, vânzare de active sau
modificare patrimonială care afectează executarea Contractului;
c. să comunice în scris, orice modificare a datelor sale de identificare sau/și a coordonatelor de
corespondență din Contract (telefon, fax, email, adresa de corespondență) în termen de 30 zile de la data
modificării, necomunicarea acestora determinând responsabilitatea exclusivă a Clientului pentru
eventualele prejudicii de orice natură generate de această situație;
d. să comunice în scris, în termen de 30 de zile, Furnizorului de distribuție orice modificare a elementelor
care au stat la baza încheierii contractului;
e. să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile operatorului de sistem din vina Clientului,
al contravalorii justificate a pagubelor produse Operatorului de sistem şi altor clienți, inclusiv prin nelivrarea
gazelor naturale;
f. să comunice Furnizorului în scris, în termen de 30 zile, pierderea calităţii de deţinător al spaţiului pentru
care a fost încheiat prezentul contract;
g. să răspundă solicitărilor de actualizare a contractului sau a anexelor specifice formulate de Furnizor în
temeiul art. 5. lit. a;
h. să notifice Furnizorul în maxim 30 zile de la deschiderea procedurii insolvenţei împotriva sa;
i. să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor de utilizare în conformitate cu normele în vigoare;
j. să suporte cheltuielile legate de instalațiile de utilizare;
k. să plătească contravaloarea eventualelor tarife și taxe aferente serviciului de distribuție și transport,
impuse de operatorii licențiați ai acestor servicii, sau alte taxe și tarife impuse de alte autorități de
reglementare, care au relevanță în executarea contractului;
l. să respecte clauzele Contractului de furnizare gaze naturale, inclusiv cele prevăzute în anexele acestuia;
m. să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerințele legislației în vigoare, să efectueze
verificarea periodică a acestora în conformitate cu reglementările în vigoare și să nu realizeze intervenții
neautorizate asupra aparatelor și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;
n. să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice precum și toate celelalte instalații ale
Operatorului de sistem aflate pe proprietatea Clientului;
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 efectueze modificările instalației de utilizare numai pe baza aprobărilor legale și numai cu operatori
economici autorizați de Autoritatea competentă;
q. să sesizeze imediat Furnizorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea contorului
de măsurare și să asigure accesul împuternicitului Operatorului de sistem la acesta;
r. să nu revândă gazele naturale contractate;
s. sa comunice Furnizorului pe parcursul lunii de livrare orice variație a consumului estimat de gaze naturale,
conform Anexa 1;
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t.
u.
v.

w.
x.

y.
Art. 7

să respecte instrucțiunile Dispeceratului Național de Gaze Naturale, în conformitate cu reglementările în
vigoare și să accepte orice limitare sau întrerupere a furnizării impuse astfel;
să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului aflat în proprietatea sa, inclusiv
reparațiilor necesare menținerii în clasa de exactitate;
să solicite în scris Furnizorului luarea de măsuri pentru remedierea defecțiunilor constatate la instalațiile
Operatorului de sistem situate în incinta Clientului și să asigure acces liber împuternicitului Operatorului
de sistem la instalațiile și echipamentele acestuia aflate în incinta Clientului, pe bază de înștiințare scrisă;
să asigure acces liber împuternicitului Operatorului de sistem la instalația de utilizare, în baza unui
program convenit de Părți;
să efectueze verificările și reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare, în conformitate cu
reglementările în vigoare, și să pună la dispoziția împuternicitului Operatorului de sistem fișele de evidență
a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică periodică, în termen de valabilitate, precum și actele
justificative din care să rezulte asigurarea exploatării și întreținerii corecte a instalațiilor de utilizare a
gazelor naturale;
orice alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Drepturile Clientului
Clientul are următoarele drepturi:
a. să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile Contractului de furnizare gaze naturale;
b. să solicite Furnizorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor la acesta sau să
iniţieze acte adiţionale la contract, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea
ori completarea unor clauze contractuale;
c. 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;
d. să opteze pentru orice modalitate de plată pe care Furnizorul o pune la dispoziţie;
e. să solicite motivat modificarea cantităţilor de energie convenite în Anexa 1, oricând consideră că i se va
modifica consumul, cu condiţia ca noul grafic de consum să fie transmis cu cel puţin 30 de zile înainte de
începerea lunii de livrare;
f. să solicite şi să primească de la Furnizor şi/sau Operatorii de sistem explicaţii privind elementele facturii;
g. să solicite Furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale, inclusiv în cazul în care întreruperea este
legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor proprii;
h. să solicite, pe cheltuiala proprie, efectuarea de verificări sau revizii ale instalației de utilizare;
i. să solicite și să primească penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor Furnizorului, în conformitate cu
prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de furnizare gaze naturale;
j. oricare alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 8 Accesul la informații. Confidenţialitate
Art.8.1. Părţile nu vor transmite informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul prezentului contract unor persoane
neautorizate să primească astfel de informaţii.
Art.8.2. Fac excepţie cazurile când:
a. se dispune de consimţământul scris al Părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
b. informaţia este deja publică;
c. partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării unei legi în vigoare,
a solicitării făcute printr-o hotărâre şi/sau decizie a autorităţilor judecătoreşti şi/sau a altor autorităţi
competente;
Art. 9 Modificarea circumstanţelor
Art.9.1. În contextul Contractului, prin modificare de circumstanţe se înţelege: legiferarea, intrarea în vigoare,
modificarea textului sau privind orice cerinţă legală, normă, metodologie sau aplicarea unei noi cerinţe legale, norme,
metodologii, care nu erau în vigoare la data semnării acestui Contract.
Art.9.2. Modificarea circumstanţelor poate include, fără a se limita la: introducerea unor noi impozite sau taxe, o
schimbare a modalităţilor de impunere sau taxare, o majorare/diminuare a oricărora dintre impozitele şi taxele existente
ori o schimbare a metodologiei avute în vedere la data încheierii Contractului, privind fundamentarea sau recomandarea
şi/sau aplicarea elementelor utilizate la stabilirea prețului de contract.
Art.9.3. În cazul în care modificarea de circumstanțe privește reglementarea/modificarea unor prețuri şi/sau tarife care
au fost asumate la plată, potrivit Contractului, de către Client, Contractul va fi modificat de drept, de la data avută în
vedere prin actul normativ pentru reglementarea/modificarea prețurilor şi/sau tarifelor în cauză –Modificările se vor
comunica Clientului prin înscrierea în factură, împreună cu cadrul legal care le stipulează și se vor actualiza automat,
în conformitate cu prevederile prezentului contract și a legislației în vigoare, nefiind necesare alte formalități.
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Art.9.3.
Art.9.4. În celelalte cazuri de modificări de circumstante, Părţile se obligă să renegocieze clauzele Contractului afectate
de aceasta, în acord cu prevederile actelor normative care stau la baza modificării de circumstanțe, în termen de 15
(cincisprezece) zile de la notificarea intenției de renegociere de către Partea interesată.
Art.9.5. Notificarea intenției de renegociere se va face de către Partea interesată în termen de 15 (cincisprezece) zile
de la apariția modificării de circumstanțe.
Propunere: În urma apariţiei unor evenimente sau circumstanţe, altele decât cele prevăzute la 9.1-9.3 părţile vor
modifica prezentul contract astfel încât să se restabilească echilibrul iniţial al relaţiilor contractuale, după cum urmează:
a)
b)
c)
d)

partea care invocă modificarea, trimite celeilalte părţi o notificare în scris care să conţină o descriere a
circumstanţelor, evenimentelor respective şi a consecinţelor acestora;
părţile pot renegocia prestaţiile afectate, în termen de 10 (zece) zile de la notificarea intenţiei de renegociere de
către partea interesată;
în cazul în care partea notificată nu uzează de dreptul de a negocia în termen de 10 (zece) zile de la primirea
notificării, se va considera că partea notificată a acceptat tacit noile prevederi contractuale;
dacă nu se ajunge la un acord, în termen de 10 (zece) zile de la ÎNCEPEREA NEGOCIERILOR, fiecare parte are
dreptul să rezilieze prezentul contract cu un preaviz de minimum 30 (treizeci) de zil

Art. 10 Forţa majoră
Art.10.1.Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce
decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. Circumstanţele de forţă majoră sunt
acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract, în urma producerii unor evenimente (calamitaţi
naturale, războaie etc.) care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod
rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor.
Art.10.2. Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 48 de ore
de la apariţia acesteia, cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă
majoră.
Art.10.3. Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al
acesteia, dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul
necomunicării.
Art. 11 Notificări
Art.11.1. Orice notificare, cerere, solicitare, punere în întârziere sau orice alt instrument solicitat uneia dintre Părţi,
incluzând dar fără a se limita la schimbarea datelor de indentificare a oricărei Părţi, sau autorizat în baza prezentului
Contract, va fi efectuată în formă scrisă şi va fi transmisă în zilele lucrătoare prin fax, e-mail sau prin serviciul
registratură, către Partea căreia îi este adresată. Notificările vor fi considerate transmise şi primite în următoarele
condiţii:
a. în cazul în care oricare dintre documente este trimis prin poştă/servicii de curierat se va consideră primit
la data/ora semnării de către destinatar a confirmării de primire;
b. în cazul în care oricare dintre document este depus prin registratură se va considera primit la data/ora
înregistrării;
c. în cazul în care oricare dintre documente este înmânat personal destinatarului se va considera primit la
data/ora predării (confirmată prin semnătură);
d. în cazul în care oricare dintre documente este transmis prin fax şi e-mail: la data şi ora primirii faxului şi
respectiv e-mail-ului, cu condiţia primirii lor între orele 08:30 – 16:00; notificările primite prin fax/ sau email după orele 16:00 vor fi considerate a fi primite în ziua lucrătoare următoare celei menţionate pe
confirmarea de primire a transmisiei pe fax / e-mail.
Art.11.2. Orice modificare a datelor de identificare/contact ale oricăreia dintre Părţi, trebuie notificată în scris celeilalte
Părţi în termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice, notificarea producând efecte începând cu data primirii. Notificarea
trebuie transmisă conform prevederilor prezentului articol, în caz contrar, aceasta nu se va considera valabilă.
Art. 12 Cesiune
Art.12.1. Clientul își manifestă expres acordul prin Contract ca Furnizorul să poată cesiona, transforma,
transfera/transmite în alt mod ori înstraina unui terț, în mod liber și necondiționat, cu orice titlu, în totalitate sau în parte,
Contractul. În oricare din aceste cazuri Furnizorul este eliberat de orice obligație rezultată din Contract, iar Clientul își
pierde definitv dreptul de regres împotriva Furnizorului în situația în care cesionarul sau noul titular al Contractului nu
își execută față de Client obligațiile ce decurg din Contract. În cazul cesiunii Contractului, aceasta devine opozabilă
Clientului numai după notificarea sa.
Art.12.2. Clientul își manifestă expres acordul prin Contract ca, în mod liber și necondiționat, cu orice titlu, în totalitate
sau în parte, Furnizorul, să cesioneze drepturile rezultate din Contract.
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Art. 13 Legislația aplicabilă; soluționarea litigiilor
Art.13.1 Contractul, precum şi obligațiile Părților care rezultă din derularea acestuia se supun legislației române în
vigoare.
Art.13.2. Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestui Contract să
fie rezolvate pe cale amiabilă.
Art.13.3 Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu Contractul, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori
desființarea lui, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, se va supune soluționării instanțelor române competente.
Art. 14 Dispoziţii finale
Art.14.1. Părţile garantează una celeilalte că Contractul reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în justiţie.
Art.14.2. Părţile declară și garantează că semnarea Contractului şi desfăşurarea tranzacţiei prevăzute în acesta nu va
încălca nicio prevedere din Actul Constitutiv sau Statutul Părților.
Art.14.3. Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze pe toată durata Contractului toate aprobările
necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în Contract, conformându-se tuturor cerinţelor legale.
Art.14.4. În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare, Părțile se obligă să comunice, în termen de maximum
10 (zece) zile calendaristice de la data schimbării, modul de preluare a obligațiilor contractuale reciproce.
Art.14.5. Dispozițiile Contractului se completează cu prevederile Codului Civil, precum şi cu celelalte reglementări
legale în vigoare.
Art.14.6. Contractul se poate modifica şi/sau completa pe baza încheierii de Acte Adiționale la acesta, cu acordul
ambelor Părți, cu excepția cazurilor în care părțile au convenit contracriul
Părțile se obligă una față de cealaltă să dețină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia
pentru asumarea și executarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
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.
Clientul declară pe propria răspundere ca documentele anexate în copie, care stau la baza întocmirii contractului
(documentele de identificare, actele care atestă dreptul de folosință asupra spațiului, etc.) sunt actualizate, în vigoare
la data semnării prezentului contract și sunt conforme cu originalul.

Furnizor,
GETICA 95 COM SRL
reprezentată legal prin administrator special
dl.Tudose Săndel-Viorel

Client,

Avizat de Administratorul judiciar,
Prime Insolv Practice SPRL
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Anexa nr. 1 – Cantități
Punct de livrare, Cantităţi de Gaze Naturale Contractate

a.

Puncte de livrare sunt situate la următoarele adrese:

........................, nr. ............., sector ..........., .........., cod loc consum __________,

b. Cantităţi de gaze naturale contractate:

Cantităţi lunare kWh
Ian. 2021
Feb. 2021
Mar. 2021
Apr. 2021
Mai. 2021
Iun. 2021
Iul. 2021
Aug. 2021
Sep. 2021
Oct. 2021
Noi. 2021
Dec. 2021
Total

Capacitatea rezervata SNT: .......,.... kWh/h
Părţile vor conveni modificarea Cantităţilor Lunare Contractate, cu minim 5 zile înainte de luna de livrare. În cazul
confirmării de către Furnizor, cantitatea astfel notificată devine cantitate lunară contractată.

Furnizor,
GETICA 95 COM SRL
reprezentată legal prin administrator special
dl.Tudose Săndel-Viorel

Client,
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Anexa nr.2 Preț
PREȚUL de CONTRACT (PC)

La data încheierii prezentului Contract, Preţul de Contract (Pc) al gazelor naturale, este determinat conform formulei de
mai jos si este exprimat in lei/kWh. Preţul nu include acciza şi TVA.
PC [lei/kWh] = PG + TT + TD
unde:
PG [lei/kWh] = prețul gazului
TT = TC + TV - reprezintă tariful serviciilor de transport, stabilit pe baza tarifelor reglementate de rezervare de capacitate
TC și volumetric TV
TD - reprezintă tariful reglementat de distribuție aferent categoriei de consum și operatorului de distribuție, în vigoare la
data furnizării și facturării.
Categorie de consum

PG [lei/kWh]

TT [lei/kWh]

TD [lei/kWh]

PC [lei/kWh]

În situaţia încetării Contractului, din inițiativa Cumpăratorului, acesta se obligă să cesioneze capacitatea maximă orară
contractată în SNT, de la Furnizor catre noul furnizor, în caz contrar, Cumpăratorul se obligă să achite contravaloarea
acesteia pentru perioada rămasă până la data terminării contractului de transport a Furnizorului.

Furnizor,
GETICA 95 COM SRL
reprezentată legal prin administrator special
dl.Tudose Săndel-Viorel

Client,

Avizat de Administratorul judiciar,
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Anexa nr. 3 Acciza

Date de identificare
Nr. …...… / ……………..…
Catre,
................
Declaratie pe proprie răspundere cu privire la aplicarea accizei pentru gazele naturale
Vă aducem la cunoștință faptul că gazele naturale achiziționate pentru întreaga perioadă contractuală, vor fi consumate de
catre subscrisa în urmatoarele scopuri:
Cantitate consumată (mc)
Gaz Natural
1

Utilizat drept combustibil pentru motor

2

Utilizat drept combustibil pentru
încălzire

Punct
Consum 1

1. în scop comercial

x

2. în scop necomercial
3

Utilizate în alte scopuri. Descriere:
...............................................................
...............................................................

4

Exceptat de la plata accize deoarece
gazul a fost utilizat în scopul prevăzut
în Codul Fiscal de:
art 394 , alin (1) pct 2 lit a)
art 394 , alin (1) pct 2 lit b)
art 394 , alin (1) pct 2 lit c)
art 394 , alin (1) pct 2 lit d)
art 394 , alin (1) pct 2 lit e)

5

Scutit de la plata accize conform art 399
din Codul Fiscal:
art 399, alin (1) lit: c
art 399, alin (1) lit: d
art 399, alin (1) lit: e
art 399, alin (1) lit: f
art 399, alin (1) lit: g
art 399, alin (1) lit: h
art 399, alin (1) lit: k

6

Alte Scutiri/Excepții:
art ………...alin……....Pct……. Lit ……
art ………..alin……….Pct…….. Lit ……
Total consum
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Punct
Consum 2

x

Punct
Consum 3

x

Total consum

GETICA 95 COM SRL
CIF:RO 7562758 REG. COMERȚULUI J10/689/1995
RÂMNICU SĂRAT, STR. DOROBANȚI NR. 20, JUD BUZĂU

Precizăm faptul că pentru cantitatea de gaze naturale consumate pentru care se solicită exceptarea de la plata accizei a fost
depusă Notificarea la Autoritatile Vamale Teritoriale competente sub nr. …………………….., conform prevederilor din HG
1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, Secțiunea 13
În cazul în care produsele livrate de .......... nu au fost utilizate strict în scopul declarat ori există vreun impediment în legatură
cu Notificarea, prin prezența, ne obligăm să achităm ............. accizele si TVA aferenta, care s-ar datora impreuna cu
majorarile si penalitatile de intarziere, ori alte obligatii fiscale datorate conform legislatiei in vigoare.
De asemenea, ne obligăm să îndeplinim orice alte obligații instituite de prevederile fiscale în sarcina
ClientClientClientClientClientClientilor de produse energetice în vederea beneficierii de scutire / exceptare de la plata accizei.
Semnătură

Semnătură reprezentant legal
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Mandat de reprezentare

Clientul, având următoarele date de identificare:
____________________________,
cu
sediul
în
_____________________________________,
tel/fax___________________________, email: ___________________________, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului
la
nr.
__________________,
CIF
RO
______________,
cont
având
cod
IBAN
_____________________________________________________ deschis la _____________________________,
reprezentată de _________________ - Administrator
acordă Furnizorului de gaze naturale

GETICA 95 COM SRL, cu sediul în localitatea Râmnicu-Sărat, strada Dorobanți, nr. 20, județul Buzău, adresa de
coprespondență: București, Bdul Nerva Traian, nr. 3, Clădirea City Business Center, et. 3, sector 3, tel: 0374.032.032,
fax: 021.321.11.18, e-mail:office@getica95.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului la nr. J10/689/1995, cod
fiscal: RO 7562758, cont având cod IBAN RO63 BTRL 0430 1202 8657 57XX, deschis la Banca Transilvania-Sucursala
Unirii și RO62 TREZ 1665 069X XX01 0914, deschis la Trezoreria Buzău, reprezentată legal prin dl.Tudose SăndelViorel, Director General

1. Un mandat irevocabil fără reprezentare, cu titlu gratuit, pentru ca GETICA 95 COM SRL să poată încheia contractele
de distribuţie (cu Operatorul de distribuție competent) şi de transport (cu Operatorul de transport competent).
Pentru aducerea la îndelinire a prevederilor contractelor de distribuție și de transport, Clientul declară, că a luat
cunoştinţă de conţinutul contractelor cadru de distribuţie şi transport.
2. Un mandat irevocabil cu reprezentare, cu titlu gratuit (cu excepţia rambursării eventualelor cheltuieli documentate),
pentru ca GETICA 95 COM SRL să poată solicita operatorului de distribuție competent, pe parcursul derulării
contractului de furnizare a gazelor naturale şi doar în urma solicitării exprese a Clientului, modificări ale condiţiilor
tehnice care au stat la baza contractului de furnizare (ex: spor de putere, mutare grup de măsură, etc.).
Client,

Furnizor,
GETICA 95 COM SRL
reprezentată legal prin administrator special
dl.Tudose Săndel-Viorel
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