CONTRACT CADRU DE VÂNZARE - CUMPĂRARE
GAZE NATURALE nr……………din XX.XX.2015

I. Între
Părţile contractante
......................., cu sediul în .......judeţ/sector………….., str. .......... nr. ........,cod poştal ......, telefon ......, fax
........, având nr de ordine la oficiul registrului comerţului din ......... sub nr. .........., cod unic de înregistrare
........, având contul nr. ......., deschis la .........., reprezentată legal prin ............., in calitate de titular al Licentei
de furnizare a gazelor naturale nr……………….., având calitatea de Vânzător, pe de o parte,
şi
S.C. MEHEDINTIGAZ S.A., cu sediul in Drobeta Turnu Severin, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 95 B,
judetul/Mehedinti cod postal 220232, telefon 0252 326 388, fax 0252 333 943, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului cu nr. J25/87/2004, CIF
RO 16144762, avand codul IBAN
.........................................................., deschis la ..........................................................., titulara a licentei de
furnizare
emisa
de
ANRE
cu
nr.
927/03.07.2008,
reprezentata
legal
prin
......................................................................................, in calitate de Cumparator, denumit în prezentul
Contract Cumpărător,
denumite individual „Partea” şi în mod colectiv „Părţile’, s-a încheiat prezentul contract, în conformitate cu
rezultatul şedinţei de tranzacţionare din data de XX.XX.2015 având următoarele clauze:
II. Terminologie
Art. 1 - Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Anexa nr. 1.
III. Obiectul contractului
Art. 2 Obiectul contractului îl constituie:
(1) Obiectul Contractului îl constituie vânzarea de către Vânzǎtor şi cumpărarea de către Cumpǎrǎtor, la
preţul convenit a unei cantităţi de gaze naturale din producţia internă curenta de 1500MWh/luna dedicată
consumatorilor eligibili noncasnici în perioada 18.11.2015 ora 6 a.m,ora României – 01.01.2016 ora 6 a.m.,
ora României.
(2) Cantitatea de gaze naturale care face obiectul prezentului contract este fermă in limitele de ±8%,
Vânzătorul având obligaţia de a livra şi vinde un maximum de 108% din cantitatea lunara totala şi
Cumpărătorul având obligaţia să preia şi să o plătească la preţul de contractare stabilit în urma tranzacţionării
un minim de 92% din cantitatea contractată totala lunara.
(3) Cantitatea de gaze naturale care face obiectul predării/preluării în baza acestui contract se va consemna şi
în Structura livrărilor lunare de gaze naturale emisă de DOPGN după sfârşitul lunii de livrare.
IV. Durata contractului
Art. 3 Prezentul contract se încheie pe perioada 18.11.2015 ora 6 a.m. ora României – 01.01.2016 ora 6 a.m.
ora României.
V. Predarea/preluarea gazelor naturale. Măsurarea gazelor naturale
Art. 4 (1) Predarea/preluarea cantităţii de gaze naturale contractate se face la punctele de predare/preluare de
la intrarea în Sistemul National de Transport prevăzute în Anexa 2 la prezentul contract, pe bază de proces-
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verbal de predare/preluare, încheiat de părţi în conformitate cu legislaţia în vigoare după sfârşitul lunii de
livrare.
(2) Cantitatea zilnică de gaze naturale care face obiectul predării preluării în baza acestui contract se
determină în baza nominalizării/renominalizării transmisă de către Cumpărător ulterior semnării contractului.
(3) Cumpărătorul se obligă să nominalizeze Vânzătorului și Operatorului Sistemului de Transport gaze
naturale (O.S.T.) în fiecare zi lucrătoare până la orele 11:00 cantitățile de gaze naturale pentru ziua următoare
în limitele abaterii prevăzute la art. 2 alin (2). Pentru zilele de sâmbăta, duminică si sărbători legale precum și
ziua lucrătoare următoare acestora nominalizările se vor transmite în ziua lucrătoare precedentă lor.
Vânzătorul va confirma cantitățile nominalizate prin transmiterea nominalizării către S.N.T.G.N. Transgaz
S.A. Mediaș, nominalizare ce va fi comunicată Cumpărătorului.
Art. 5 – (1) În scopul celor prevăzute în acest Contract, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii de livrare,
Părţile vor încheia un proces verbal care să prevadă:
a) Cantitatea de gaze naturale contractata predata/preluată, exprimată atât în unităţi de energie cât şi în unităţi
volumetrice, conform celor rezultate din structura livrărilor de gaze naturale stabilită de către DOPGN;
b) Punctul de Livrare;
c) Cumpărătorul;
d) Vânzătorul.
(2) Acest proces verbal - şi amendamentele sale (dacă există), va fi formulat în scris şi transmis prin fax la
data întocmirii, producând efecte juridice numai după semnarea sa de către acestea.
Art. 6 (1) Măsurarea şi determinarea cantităţii de gaze naturale furnizate se face cu respectarea prevederilor
Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 62/2008, cu modificările ulterioare, şi, după caz, a Condiţiilor Tehnice prevăzute în
anexa nr. 9 la Codul Reţelei pentru Sistemul Naţional de Transport al Gazelor Naturale (SNT), aprobat prin
Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare
Codul reţelei.
(2) Determinarea cantităţii de gaze naturale în punctele de predare/preluare prevăzute în Anexa 2 se face
conform reglementarilor în vigoare. Cantitatea zilnică predată/preluată se stabileşte conform celor prevăzute
la art. 4 alin. (2) din Contract.
(3) Măsurarea şi determinarea cantităţii de gaze naturale poate fi contestată justificat de către partea
interesată; în acest caz se va proceda conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
(4) Cantităţile de gaze naturale tranzacţionate prin prezentul contract trebuie să fie confirmate de părţi,
potrivit prevederilor Codului reţelei, referitoare la valorile măsurate ale cantităţilor de gaze naturale şi
comunicarea acestora.
(5) Gazele naturale livrate în baza prezentului Contract vor îndeplini condiţiile de calitate prevăzute în
legislaţia în vigoare şi va fi atestată pe baza buletinelor de analiză a probelor prelevate la Punctele de
Predare/Preluare comercială, conform reglementărilor în vigoare.
(6) Calitatea gazelor naturale va fi atestată lunar pe baza buletinelor de analiză elaborate conform
reglementărilor în vigoare. La solicitarea justificată a uneia dintre Părţi se vor efectua analize ori de câte ori
este necesar, conform legislaţiei în vigoare.
(7) Vânzătorul va pune la dispoziţia Cumpărătorului, la cererea scrisă a acestuia, buletinele de analiză
prevăzute la alin. (5) de mai sus, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
VI. Preţul gazelor naturale
Art. 7 (1) Preţul aferent cantităţilor de gaze naturale din producţia internă curenta care fac obiectul
prezentului contract este de XX,XX lei/MWh, preţ rezultat în urma tranzacţionării.
(2) Preţul de vânzare prevăzut la alin. (1) este ferm pentru ambele părţi, nu conţine TVA, tarife de prestări
servicii, alte taxe, acciză sau impozite, care vor fi achitate de Cumpărător conform reglementărilor legale în
vigoare.

2

(3) Cumpărătorul declară că nu este consumator final în sensul art. 206 ind.17 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
VII. Facturare şi condiţii de plată
Art. 8 În baza Procesului-verbal de predare-primire întocmit în conformitate cu prevederile art.5,
Vânzătorul va emite factura fiscală, care va fi transmisă Cumpăratorului în termen de 1 (una) zi lucrătoare de
la data semnării procesului-verbal de predare-primire de către ambele părţi, în copie - prin fax şi în original
prin curier, cu confirmare de primire.
Art. 9 (1) Plata contravalorii gazelor naturale contractate se va face în termen de 50 (cincizeci) zile
calendaristice de la data emiterii facturii de către Vânzător. În cazul în care data scadentă este zi nelucrătoare,
termenul de plată este prima zi lucrătoare imediat următoare.
Cumparatorul garanteaza indeplinirea obligatiilor sale de plata prin Bilet la Ordin avalizat prin semnatura
Administratorului societatii. Termenul de prezentare a Biletului la Ordin si a documentelor justificative, care
dovedesc calitatea de Administrator, este de 10 zile calendaristice inaintea inceperii livrarilor.
a) Valoarea Biletului la Ordin pentru perioada contractuala este de ……………. lei si este convenita de
parti ca reprezentand contravaloarea celei mai mari cantitati de gaze naturale contractata pentru 60
zile calendaristice consecutive; Biletul la ordin va avea scadenta la 45 zile calendaristice de la
incheierea ultimei luni de livrare.
b) Biletul la Ordin emis de Cumparator se returneaza de catre Vanzator, in termen de 5 zile
calendaristice de la incasarea facturii de regularizare aferente ultimei luni din perioada contractuala.
c) Neincasarea la termenul scadent a oricarei sume facturate da dreptul Vanzatorul sa dispuna incasarea
Biletului la Ordin.
d) Nominalizarea lunara si livrarea integrala a cantitatii lunare contractate pentru prima luna de livrare
in punctele de predare-preluare comerciala este conditionata de prezentarea Biletului la Ordin, in
conditiile stipulate “.
(2) Plata cantităţilor de gaze naturale contractate se va efectua de către Cumpărător în lei prin virament
bancar. Obligaţia de plată va fi socotită ca fiind executată la data intrării sumei respective în contul
Vânzătorului.
Art. 10 (1) Refuzul total sau parţial al facturii emise de către Vânzător va fi comunicat în scris acestuia în
termen de 5 zile de la data primirii facturii în original. În cazul în care refuzul nu este formulat la termenul
prevăzut, se consideră că factura a fost acceptată în întregime la plată.
(2) Obiecţiile Cumpărătorului privind valorile facturate se vor concilia între părţi în termen de 5 (cinci) zile
calendaristice de la data primiri pretenţiilor formulate de către Cumpărător.
(3) În cazul în care, în urma contestaţiei, s-a stabilit reducerea valorilor facturate, Cumpărătorului i se
restituie eventualele sume şi dobânzi penalizatoare aferente calculate potrivit art.11, deja plătite,
corespunzătoare reducerii respective.
Art. 11 Neîndeplinirea din culpă, total sau parţial a obligaţiei de plată până la termenul prevăzut la Art. 9
alin. (1) dă dreptul Vânzătorului să perceapă Cumpărătorului, dobânzi penalizatoare după cum urmează:
a) dobânzile penalizatoare se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării integrale a debitului principal, inclusiv ziua plăţii;
b) nivelul dobânzilor penalizatoare este egal cu nivelul dobânziide întârziere datorate pentru neplata la
termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere.
VIII Răspunderea Contractuală
Art. 12 (1) În situaţia în care Vânzătorul nu îşi îndeplineşte din culpă obligaţia de livrare (conform
programului de livrare convenit prin Contract şi respectiv prin nominalizările transmise de Cumpărător) sau
şi-o îndeplineşte în mod necorespunzător, Cumpărătorul este îndrituit să solicite şi să primească dauneinterese, corespunzător prejudiciului cauzat.
(2) În cazul în care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte din culpă obligaţia de plată a contravalorii cantităţii
contractate ori şi-o îndeplineşte în mod necorespunzător, acesta se obligă să plătească Vânzătorului dobânzi
penalizatoare calculate în conformitate cu art. 11.
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(3) Pentru obligaţiile contractuale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2) de mai sus, Partea în culpă va
plăti celeilalte părţi daune-interese, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
IX. Drepturi si obligaţii
Art. 13 (1) Vânzătorul are următoarele drepturi:
a)să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în condiţiile prevăzute în prezentul contract;
(2) Vânzătorul are următoarele obligaţii:
a) să deţină şi să menţină în vigoare, pe toata durata contractului, licenţa de furnizare a gazelor naturale
şi să respecte Condiţiile de valabilitate asociate acesteia;
b) să asigure livrarea către Cumpărător a cantităţii de gaze naturale contractate în termenii prezentului
contract;
c) să factureze Cumpărătorului gazele naturale livrate şi să comunice factura cumpărătorului conform
prevederilor contractuale;
d) să plătească Cumpărătorului, în caz de denunţare unilaterală de către Vânzător sau reziliere din vina
Vânzătorului, contravaloarea gazelor naturale nelivrate;
e) să asigure parametri specifici ai gazelor naturale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
Art. 14 (1) Cumpărătorul are următoarele drepturi:
a) să preia cantitatea de gaze naturale contractată, în conformitate cu prevederile prezentului contract;
b) să pretindă daune Vânzătorului în cazul limitărilor sau întreruperilor în livrarea gazelor naturale, în alte
situaţii decât cele permise în prezentul Contract sau de legea aplicabilă, cauzate din culpa acestuia, culpă
rezultată în baza unei expertize tehnice.
(2) Cumpărătorul are următoarele obligaţii:
a) să preia integral cantitatea contractată pusă la dispoziţie de către Vânzător în condiţiile prezentului
contract;
b) să achite integral şi la termenele prevăzute contravaloarea cantităţii de gaze naturale care face obiectul
contractului în condiţiile prezentului contract;
c) să plătească Vânzătorului, în caz de denunţare unilaterală de către Cumpărător sau reziliere din vina
Cumpărătorului, contravaloarea gazelor naturale nepreluate.
X. Rezilierea, denunţarea şi încetarea contractului
Rezilierea
Art. 15 Oricare dintre Părţi este îndreptăţită să procedeze la rezilierea contractului în situaţia neexecutării
culpabile, în tot sau în parte, de către cealaltă Parte a obligaţiilor contractuale asumate.
Art. 16 (1) Intenţia de reziliere a contractului trebuie notificată celeilalte Părţi în termen de 10 (zece) zile
calendaristice de la data exigibilităţii obligaţiei neîndeplinite.
(2) Contractul poate fi reziliat şi din iniţiativa uneia din părţi în cazul în care cealaltă parte refuză să acepte
modificarea reglementărilor şi/ sau circumstanţelor, aşa cum este definită în art. 19. Încetarea contractului nu
are loc decât în această situaţie în care Vânzătorul şi Cumpărătorul nu ajung la o înţelegere în termenul de 30
de zile calendaristice de la data apariţiei acestor modificări.
(3) Rezilierea de către oricare Parte, ca urmare a simplei neexecutări de către cealaltă Parte a obligaţiilor
contractuale, se face fără intervenţia instanţei, fără punere în întârziere şi fără altă formalitate prealabilă, cu
excepţia transmiterii unei notificări scrise de reziliere celeilalte Părţi aflate în culpă, cu cel puţin 3 (trei) zile
calendaristice înainte de data menţionată în notificare pentru încetarea prin reziliere a Contractului.
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Denunţarea Contractului
Art. 17 Oricare dintre părţi are dreptul să denunţe unilateral acest Contract cu un preaviz de 10 de zile
calendaristice, cu obligaţia de plată a cantităţii de gaze naturale, sub rezerva îndeplinirii, de către partea care
intenţionează să denunţe unilateral contractul, a obligaţiilor contractuale ale acesteia, născute în mod valabil
anterior intervenirii denunţării unilaterale.
Încetarea contractului
Art. 18 (1) Prezentul Contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:
a) expirarea Perioadei de valabilitate stabilită conform prevederilor art. 3;
b) prin reziliere, în condiţiile art. 15 şi art. 16;
c) prin denunţare unilaterală, în condiţiile art. 17;
d) în urma unui caz de forţă majoră, conform Contractului.
(2) Încetarea prezentului Contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor contractuale născute valabil în
interiorul duratei de valabilitate a prezentului contract, indiferent de momentul exigibilităţii acestora.
XI Modificarea Circumstanţelor
Art. 19 (1) În sensul prezentului contract, „modificare de circumstanţe” semnifică aplicarea actelor
normative şi reglementărilor, precum şi a modificărilor şi/sau abrogărilor ce ar putea să apară în actele
normative şi reglementările incidente, existente după Data Efectivă de intrare în vigoare a prezentului
contract.
(2) În cazul în care modificarea de circumstanţe priveşte reglementarea/ modificarea unor preţuri şi/sau tarife
care au fost asumate, potrivit Contractului, de către Parti, Contractul va fi modificat de drept, de la data avută
în vedere prin actul normativ pentru reglementarea/ modificarea preţurilor şi/sau tarifelor în cauză.
XII. Forţa majoră
Art. 20 Forţa majoră reprezintă acel eveniment viitor, absolut imprevizibil şi insurmontabil, care exonerează
de răspundere oricare Parte aflată în culpă.
Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să transmită în termen de 48 de ore de la declanşarea
evenimentului celeilalte Părţi o notificare scrisă şi să remită documentele justificative în termen de 5 zile
calendaristice de la încetarea acesteia. De asemenea, se obligă să ia toate măsurile posibile în vederea
limitării consecinţelor cazului de forţă majoră. Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de Camera de
Comerţ şi Industrie a României.
În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 30 de zile calendaristice, Părţile au dreptul să solicite
încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna din ele să aibă dreptul de a pretinde dezdăunări.
XIII. Cesiunea Contractului
Art. 21 (1) Niciuna dintre părţi nu va putea cesiona unui terţ, în orice mod, în tot sau în parte, drepturile
şi/sau obligaţiile sale decurgând din prezentul contract decât cu acordul prealabil scris al celeilalte părţi, care
nu poate fi refuzat nemotivat.
(2) Notificarea intenţiei de cesionare se înaintează celeilalte părţi cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea datei
de cesionare planificate.
(3) Partea notificată are obligaţia de a răspunde motivat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
înregistrării notificării.
XIV. Clauza de confidenţialitate
Art. 22 (1) Părţile sunt obligate ca pe perioada valabilităţii prezentului contract sa păstreze confidenţialitatea
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tuturor datelor, a documentelor şi a informaţiilor obţinute în baza acestuia şi să nu le dezvăluie unei terţe
părţi, în totalitate sau parţial, decât cu acordul prealabil scris al celeilalte părţi.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente şi informaţii:
a) cele pentru a caror dezvaluire s-a primit acordul scris şi prealabil al celeilalte părţi contractante;
b)cele care la data dezvăluirii lor sunt de circulaţie publică;
c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaţii legale de informare,
d) cele care pot fi dezvăluite, conform legislaţiei în vigoare.

XV. Legislaţia aplicabilă; soluţionarea litigiilor
Art. 23 (1) Prezentul contract, precum şi toate obligaţiile părţilor care rezultă din derularea acestuia se supun
în totalitate şi se interpretează conform legislaţiei române în vigoare.
(2) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau încetarea acestui contract să fie rezolvate pe cale amiabilă.
(3) În caz contrar, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea,
executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele de drept comun competente.
XVI. Notificări
Art. 24
Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc orice modificare a
circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia
Orice notificare, document sau factură ce va fi transmisă de către o Parte celeilalte Părţi în baza prezentului
Contract va fi făcută în scris şi trimisă prin fax la următoarele numere:
Pentru Vânzător:
……………………………………………….
……………………………………………….
Pentru Cumpărător:
SC MehedintiGaz SA
Fax: 0252 333 943
Persoane de contact
Art. 25 Orice fax va fi considerat ca primit în momentul confirmării de către aparatul fax al destinatarului, cu
condiţia ca această confirmare să nu aibă loc după ora 17:00 a oricărei Zile Lucrătoare, caz în care va fi
considerat a fi fost primit la ora 9:00 a Zilei Lucrătoare următoare.
Art. 26 Orice notificare, document sau factură ce va fi transmisă de către o Parte celeilalte Părţi în baza
prezentului Contract, prin fax, va fi trimisă şi prin postă cu confirmare de primire la următoarele adrese:
Pentru Vânzător:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Pentru Cumpărător:
SC MehedintiGaz SA
Sediul: Drobeta Turnu Severin, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 95 B, CP 220232
Fiind considerată a fi primită la data semnării confirmării de primire de către destinatar.
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Art. 27 Părţile îşi vor notifica reciproc orice modificare intervenită în legătură cu datele lor de identificare
(denumire, sediu social, cont bancar, număr de înmatriculare, telefon, fax, etc.), notificarea producând efecte
începând cu data primirii ei de către cealaltă parte.
XVII. Alte clauze
Art. 28 Părţile se obligă, una faţă de cealaltă, să deţină pe toata durata contractului aprobările necesare
fiecăreia pentru îndeplinirea obligaţiilor stipulate în acesta respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.
Art. 29 Nicio Parte nu va fi răspunzătoare faţă de cealaltă Parte pentru daune indirecte ce ar decurge din
Contract, inclusiv pierderi de profit sau de venituri.
Art. 30 Faptul că una dintre Părţi nu se prevalează, la un moment dat, de vreuna dintre prevederile
prezentului Contract, nu poate fi interpretat ca fiind o renunţare la dreptul de a se prevala de aceasta ulterior,
nu echivalează cu modificarea prezentului Contract şi nici nu dau naştere vreunui drept oarecare în favoarea
celeilalte Părţi sau a unui terţ.
Art. 31 Părţile declară că dispun de toată experienţa şi cunoştinţele necesare încheierii prezentului Contract,
ca prezentul Contract este încheiat în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la efectele acestuia, cunoscând şi
înţelegând pe deplin toate aspectele legale, tehnice şi comerciale legate de încheierea, executarea şi încetarea
prezentului Contract.
Art. 32 Vânzătorul va avea dreptul de a solicita plata sumelor datorate în temeiul prezentului Contract în
termen de 1 an de la data scadenţei acestora.
Art. 33 Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil precum şi cu celelalte
reglementări legale în vigoare.
Art. 34 Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezentul Contract.
Art. 35 Prezentul contract (inclusiv Anexele) conţine un număr de IX pagini şi a fost încheiat astăzi,
XX.XX.2015 în 2 (două) exemplare originale cu aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte şi va
produce consecinţe juridice începând cu data de XX.XX.2015.

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR

……………………………..

S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

……………………………..
……………………………..
……………………………..
Vizat
Departamentul Juridic
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Anexa nr. 1
la Contractul de vânzare - cumpărare gaze naturale nr. …………………
”Definirea unor termeni”
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;
DOPGN Bucureşti – Direcţia Operator Piaţă Gaze Naturale Bucureşti organizata în cadrul operatorului de
transport SNTGN Transgaz SA;
Furnizor de gaze naturale - persoana juridică română sau străină titulară a licenţei de furnizare;
Gaze naturale – gaze libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din capul de gaze
asociat zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extracţia sau separarea hidrocarburilor lichide;
Modificare de circumstanţe – schimbarea condiţiilor tehnice, comerciale (care poate include fără a se limita
la: cantitate, structură cantitativă intern/import, preţ etc), economico-financiare şi legale care au fost avute în
vedere la data semnării contractului, precum şi modificări ale preţului gazelor naturale, emise de către
autoritatea competentă;
Metru cub de gaze naturale în condiţii standard (mc) – cantitatea de gaze naturale care ocupă volumul
unui cub cu latura de un metru, temperatura de 15 grade şi presiunea de 1,01325 bar;
Perioada de Livrare/luna de livrare – perioada indicată la art. 3 din Contract;
Zi financiară - Orice zi în care băncile prin care operează părţile sunt deschise pentru operaţiuni financiare;
Sistemul naţional de transport – SNT- sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune,
compus din ansamblul de conducte magistrale, precum şi din toate instalaţiile, echipamentele şi dotările
aferente, care asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite
din import şi transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distribuţie şi/sau la consumatorii direcţi
şi/sau înmagazinării/stocării acestora.

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR

……………………………..

S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

……………………………..
……………………………..
……………………………..
Vizat
Departamentul Juridic
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Anexa 2
la Contractul de vânzare - cumpărare gaze naturale nr………………………..
A. Cantitatea Lunară Contractată (CLC) de gaze naturale pentru perioada ……………..şi puncte de
predare preluare aferente:
Cantitate Lunară Contractată (MWh), din
1 care:
Intern (MWh) = 1500,0
Intern (MWh) = 1500,0

Luna de livrare:
Noiembrie 2015
Decembrie 2015

2 Denumire punct de predare preluare
VPM04 ROMGAZ

3000,0MWh

TOTAL (MWh):

3000,0MWh

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR

……………………………..

S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

……………………………..
……………………………..
……………………………..
Vizat
Departamentul Juridic
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