C O N T R A C T DE FURNIZARE
GAZE NATURALE
N r . 20472160G N din 25.05.2018
37/25.05.2018

P ărţile contractante

Societatea ” Electrica Furnizare” S.A ., cu sediul în localitatea Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1, cod poştal 0 1 1 7 3 6 ,,
înregistrată la O ficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8974/2011, având cod fisca l- R 0 2 8909028, prin AFEE Galaţi, cu
, sediul în loc. Galaţi, str. Basarabiei, nr. 47, cod poştal 800002, telf: 0236 305901, fax: 0236 305778, având contul nr. RO20
TREZ 3065 069XXX01 1817, deschis la Trezoreria Galaţi, reprezentată legal prin Fânaru Ioan - Director, denumita in
continuare furtiizor, având calitatea de Vânzător, pe de o parte,

SPITALUL GENERAL CF GALAŢI,cu sediul în localitatea Galaţi, str Alexandru M oruzzi, nr 5-7, telefon/fax: 0236411613,
cod fiscal 3127328, având contul nr. R 026TREZ23F660601200103X, deschis la Trezoreria M unicipiului Galaţi, reprezentată
legal prin Ec. Serbanescu Carmen Adriana in calitate de Manager, denumita in continuare consumator , având calitatea de
Cumpărător, pe de alta parte,
denumiţi colectiv în cele ce urmează ‘Părţile” şi individual “Partea”, s-a încheiat prezentul contract, în conformitate cu
rezultatul şedinţei de tranzacţionare din data de 21.05.2018.

Term inologie
Termenii utilizaţi in prezentul contract simt definiţi in Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr 123/2012, cu
modificările si completările ulterioare, precum si celelalte reglementari incidente sectorului gazelor naturale.

CAP. I O biectul C ontractului
A rt. 1 Obiectul Contractului îl constituie furnizarea unei cantitati totale de 1837 M W h gaze naturale care va fi livrata lunar,
conform Graficului de livrări din Anexa nr. 2 la prezentul contract.
CAP. II P reţul C ontractului
A rt. 2 (1) Preturile gazelor naturale stabilite in urma tranzacţionării in şedinţa din data de 21.05.2018, sunt redate in
Anexa nr.2 la prezentul contract. Preţul propriu de livrare al furnizorului este de 127,29 lei/M W H si va fi ferm, pe toată
perioada contractului; el nu poate suferi modificări. Tarifele reglementate se ajustează prin ordine em ise de ANRE, sistem
aplicat pentru perioada de valabilitate a contractului.

(3) Preturile stipulate la art.2(l) sunt stabilite in condiţia de livrare franco-consumator si nu includ TVA si accize.
(4) Obligaţiile de declarare si plata a accizei către Bugetul Cohsolidat al statului pentru gazele naturale achiziţionate in baza
prezentului Contract se stabilesc in conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale. Declaraţia de accizare va fi întocmită
conform modelului din Anexa nr. 3 la prezentul contract.

A rt.3 Furnizarea gazelor naturale la locul de consum se va face:
a) în mod constant şi continuu, fără limită de consum
b) conform graficului convenit de părţi şi prevăzut în prezentul contract
A r t 4 (1 ) Cantitatea contractată va fi livrată lunar la locurile de consum din Galaţi, respectiv Buzău.

(2) Obligaţia de cumpărare şi preluare a Cumpărătorului, conform art. 3 de mai sus, se reduce în mod corespunzător, daca
livrarea gazelor naturale de către Vânzător către Cumpărător a fost întreruptă sau limitată datorită:
a) existenţei unui caz de forţa majoră;
b) culpei Vânzătorului;
c) reducerii livrărilor la solicitarea OST, potrivit legislaţiei în vigoare, în situaţii în care este periclitată siguranţa sistem ului
pentru livrări prin SNT;
d) reducerii livrărilor la solicitarea Vânzătorului, în situaţii m care este periclitată siguranţa sistem ului de conducte din amonte;
e) reviziilor şi/sau reparaţiilor anunţate în scris de către OST/OSD şi/sau de către producător pentru sistem ul de conducte din
amonte;
f) oricărei alte situaţii prevăzute de lege.

CAP. IV D eterm inarea consum ului de gaze naturale
A r t 5 (1) Cantităţile de gaze naturale livrate se determină lunar prin citire directă la locul de consum.
(2) Indexul echipamentului de măsurare, care stă la baza determinării cantitatii livrate, se determină în următoarea ordine de
prioritate:
a) prin citire de către OSD;
b) prin citire de către personalul propriu sau împuternicit de către furnizor;
c) pe baza cantităţilor prevăzute în Graficul de livrări.
A rt. 6 (1) Măsurarea cantităţii de gaze naturale contractate se face cu respectarea prevederilor Regulamentului de măsurare a
cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, cu m odificările şi
completările ulterioare, şi, după caz, a Condiţiilor Tehnice prevăzute in Codul R eţelei pentru Sistem ul Naţional de Transport al
Gazelor Naturale (SN T).
(2) Determinarea cantităţii de gaze naturale în Punctul de Livrare prevăzut în Anexa 2 se face lunar, conform prevederilor
legislaţiei în vigoare.
(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.

CAP. V Perioada de V alabilitate a C ontractului
A rt. 7 (1) Perioadă de valabilitate a prezentului Contract va începe la data de 01.06.2018 ( Data de intrare în vigoare) şi va
înceta la data de 01.06.2019 ora 06°° (Data de Expirare).
(2) Data efectivă de intrare în vigoare a Contractului este data de începere a livrărilor, cu condiţia îndeplinirii în termen de
către Cumpărător a obligaţiilor sale cuprinse în art. 17 şi de către Vânzător a obligaţiilor sale cuprinse în art. 15 din prezentul
Contract.
(3) La expirarea Perioadei de Valabilitate, Părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile prezentului Contract decât în
măsura necesară pentru punerea în executare a drepturilor şi obligaţiilor Părţilor, aşa cum iau naştere din prezentul Contract
înainte de sfârşitul perioadei de valabilitate.

CAP. V I Facturarea si C ondiţiile de Plată
A rt. 8 Facturarea gazelor naturale vândute se realizează pe baza cantitatilor determinate prin citirea lunara a echipamentului
de măsurare de către OSD.
A rt. 9 Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura prin fax, posta sau poştă electronică, in termen de 5 zile lucratoare de la
primirea citirii echipamentului de măsurare.”
A rt. 10 (1) Plata contravalorii gazelor naturale contractate se va face în termen de 60 zile de la data primirii facturii de către
Cumpărător.
(2) Plata gazelor naturale contractate se realizează prin dispoziţie de plată sau orice instrument legal de plată convenit de părţi,
in conturile menţionate pe factura.
A rt. 11 (1) în cazul m care o sumă facturată de către Vânzător este contestată integral sau în parte de Cumpărător, acesta va
înainta o notă explicativă Vânzătorului cuprinzând obiecţiile sale, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii facturii

(2) O biecţiile Cumpărătorului privind valorile facturate prezentate în nota explicativă se vor concilia între părţi în termen de
5(cinci) zile financiare de la data primirii pretenţiilor formulate de către Cumpărător.
(3) Pentru sum ele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de Cumpărător,
acesta va plăti pe lângă suma datorată, o penalitate calculată conform prevederilor art. 13.
(4) în cazul în care, în urma contestaţiei, s-a stabilit reducerea valorilor facturate, Cumpărătorului i se vor restitui eventualele
sume şi penalităţi aferente, deja plătite, corespunzătoare reducerii respective, calculate potrivit prevederilor art. 13.
A rt. 12 Factura se consideră achitată de către Cumpărător la data înregistrării plăţii în extrasul bancar al Vânzătorului sau, dacă
este folosit alt instrument de plată, la data incasarii contravalorii de către Furnizor.
A rt 13 Neachitarea facturii de către Cumpărător conform Termenelor lim ită de plată prevăzute la art.10 atrage după sine plata
de penalităţi de întârziere, după cum ritmează:
a) penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sum ei datorate, inclusiv;
b) nivelul penalităţilor de întârziere este egal cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a
obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere.

CAP. V II O bligaţii şi D repturi
A rt. 14 Vânzătorul are următoarele obligaţii:
a) să deţină şi să menţină în vigoare pe durata contractului licenţa de furnizare a gazelor naturale şi să respecte
prevederile acesteia;
b) să asigure livrarea către Cumpărător a cantităţii contractate, în termenii prezentului Contract;
c) sa asigure furnizarea gazelor naturale, in conditile si cu respectarea presiunii prevăzute in contract, precum si a
condiţiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, in conformitate cu reglementările legale in vigoare;
d) să informeze Cumpărătorul în legătură cu serviciile prestate de operatorul de sistem, a căror contravaloare nu este
cuprinsă în preţul final;
e) să anunţe Cumpărătorul, în baza informaţiilor primite de la operatorul de sistem , asupra efectuării reviziilor şi a
reparaţiilor instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;
f) să informeze consumatorul cu privire la obligaţiile furnizorului care derivă din Standardul de performanţă pentru
activitatea de furnizare a gazelor naturale, să respecte prevederile acestuia şi să plătească penalităţile prevăzute de acesta;
g) sa asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea Cumpărătorului

A rt. 15 Vânzătorul are următoarele drepturi:
a) să fectureze Cumpărătorului cantitatea de gaze naturale livrată şi penalităţile - atunci când este cazul - în conformitate cu
prevederile contractuale şi să încaseze contravaloarea acestora;
b) sa sisteze livrările de gaze naturale Cumpărătorului, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 21.
c) sa dispună încetarea sau, după caz, limitarea livrării gazelor naturale în următoarele situaţii: forţă majoră; stare de
necesitate, când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale
d) sa preia, sa înregistreze si sa soluţioneze in conformitate cu legislaţia in vigoare orice reclamatie legata de funcţionarea in
condiţii de siguranţa a instalaţiilor apartinand operatorului de sistem sau Cumpărătorului.

A r t 16 Cumpărătorul are următoarele obligaţii:
a) să achite facturile pentru cantitatea de gaze naturale contractată şi penalităţile de întârziere;
b) sa folosească exclusiv aparatele de utilizare care respecta cerinţele legislaţiei in vigoare si sa nu realizeze intervenţii
rieautorizate asupra aparatelor si instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
c) sa nu revanda gazele naturale contractate;
■d) sa sesizeze imediat furnizorul in legătură cu orice defecţiune pe care o constata in funcţionarea aparatului de măsurare si
sa asigure accesul operatorului de sistem;

e)
sa permita accesul in vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, in orice moment pe perioada derulării
prezentului contract, in cazul in care echipamentul de măsurare se afla pe proprietatea lui;

Art. 17 Cumpărătorul are următoarele drepturi:
a)

să fíe alimentat cu gaze náturále in conformitate cu prevederile prezentului contract de furnizare;

, b)

sa solicite fim iizorului întreruperea alimentarii cu gaze naturale;

c) sa solicite motivat modificarea graficului de livrări cu 30 de zile înainte de luna de livrare
d) toate celelalte drepturi corelative obligaţiilor vânzătorului;

A rt. ÎS (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină şi să păstreze pe parcursul derulării contractului toate aprobările
necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest contract, respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.
(2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, cu restricţii de confidenţialitate conform prevederilor
art. 19, la toate datele, documentele şi informaţiile necesare pentru buna derulare a acestui Contract.
(3) Părţile garantează una celeilalte că prezentul Contract reprezintă o obligaţie fermă, legală, opozabilă în justiţie în termenii
acestui contract.

CAP. V IU C onfidenţialitatea
A rt. 19 (1) Fiecare Parte se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor, documentelor şi informaţiilor obţinute din
derularea prezentului Contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, m totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al
celeilalte Părţi.
(2) Fac
a)
b)
c)
d)

excepţie de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente şi informaţii:
cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părţi contractante;
cele care pot fi dezvăluite, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaţii legale de informare;
cele considerate a nu avea caracter confidenţial, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Prevederile prezentului articol rămân în vigoare o perioadă de 5 (cinci) ani de la încetarea valabilităţii prezentului
Contract.

CAP.IX C esiunea C ontractului
A rt. 20 N ici una dintre Părţi nu poate cesiona parţial sau total drepturile şi obligaţiile decurgând din acest Contract fără
obţinerea în prealabil a acordului scris al celeilalte Părţi.

CAP. X întreruperea/ Sistarea Livrărilor de G aze N aturale
A rt. 21 (1) întreruperea / sistarea livrării de gaze naturale din iniţiativa Vânzătorului, înainte de data finalizării Contractului,
poate fi dispusă numai & condiţiile şi cu respectarea procedurii detaliate mai jos:
a) au trecut mai mult de 5 (cinci) zile financiare de la termenul lim ită de plată a facturilor em ise conform art. S;
b) Vânzătorul a transmis Cumpărătorului un preaviz după expirarea termenului prevăzut la litera a, iar Cumpărătorul nu
a achitat suma restantă;
c) au trecut 5 zile financiare de la data transmiterii preavizului şi suma restantă nu a fost achitată; după acest termen
Vânzătorul poate decide sistarea livrării gazelor naturale la Cumpărător;
(2) Reluarea livrării gazelor naturale se poate realiza după achitarea tuturor obligaţiilor de plată către Vânzător (sume facturate
şi penalizări pentru întârzierea la plată). Reluarea livrărilor se face în termen de cel mult 3 (trei) zile calendaristice de la
primirea de către Vânzător a solicitării Cumpărătorului de reluare a livrărilor, însoţită de documentele care atestă îndeplinirea
tuturor obligaţiilor de plată prevăzute în acest articol. In cazul în care reluarea livrărilor nu este solicitată in scris de către
Cumpărător, conform prevederilor prezentului articol, contractul este considerat denunţat unilateral de către Cumpărător.
Aceste prevederi nu sunt aplicabile în cazul în care a inţeryenlU ezfiterea de drept a Contractului conform art. 25.
c

galaţi

(3) Suspendarea temporară a contractului cu acordul Părţilor se poate realiza pentru o perioadă de maximum 1 (o) lună
contractelor încheiate pentru perioade de livrare mai mari de o lună.

fa cazul

CAP. X I R ăspunderea C ontractuală
A r t 22 (1) în situaţia în care Vânzătorul nu îşi îndeplineşte din culpa obligaţia de livrare conform programului convenit prin
Contract sau şi-o îndeplineşte în mod necorespunzător, Cumpărătorul este îndrituit să solicite şi să primească daune-interese,
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 penalităţi de întârziere. N ivelul acestora este
egal cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de
întârziere.
(3) Pentru obligaţiile contractuale^ altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), Partea îh culpă va plăti celeilalte părţi dauneinterese, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAP. XII R ezilierea C ontractului
A rt. 23 Rezilierea totală sau parţială a clauzelor prezentului Contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente intre
Părţi.
A rt 24 Oricare dintre Părţi este îndreptăţită să procedeze Ia rezilierea contractului în situaţia neexecutărix de către cealaltă
Parte a obligaţiilor contractuale.
A rt. 25 (1) Intenţia de reziliere a contractului trebuie notificată celeilalte Părţi în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la
data exigibilităţii obligaţiei rieîndeplinite.
(2) Rezilierea de către oricare Parte, ca urmare a sim plei neexecutări de către cealaltă Parte a obligaţiilor contractuale, se face
fără intervenţia instanţei, tară punere în întârziere şi iară altă formalitate prealabilă, cn 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.. într-un asemenea caz partea aflată în culpa contractuală va putea fi obligată la
plata de daune-interese către cealaltă parte.

CAP. X III R enunţarea C ontractului
A r t 26 Oricare dintre părţi are dreptul să denunţe unilateral acest Contract cu un preaviz de 21 de zile calendaristice, in
conformitate cu prevederile legale.

CAP. X IV încetarea contractului
A rt. 27 (1) Prezentul Contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:
a) expirarea Perioadei de valabilitate stabilită conform prevederilor art. 7 alin. (1);
b) prin acordul comun al Părţilor;
c) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre Părţi;
d) în urma unui caz de forţă majoră, conform Contractului.
(2) încetarea prezentului Contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor contractuale care decurg din executarea Contractului
până la încetarea acestuia.

CAP. XV M odificarea C ircum stanţelor
A rt. 28 (1) în sensul prezentului contract, „modificare de circumstanţe” sem nifică aplicarea actelor normative şi
reglementărilor româneşti, precum şi a modificărilor şi/sau abrogărilor ce ar putea să apară în actele normative şi
reglementările incidente, existente după data efectivă de intrare îh vigoare a prezentului Contract.
(2) îh cazul în Care modificarea de circumstanţe priveşte reglementarea/modificarea unor preţuri şi/sau tarife care au fost
asuinate la plată, potrivit Contractului, de către Cumpărător, Contractul va fi m odificat de drept, de la data avută în vedere prin
actul normativ pentru reglementarea/modificarea preţurilor şi/sau tarifelor fa cauza.
(3) M odificarea chcumstanţelor se va reflecta prin acte adiţionale încheiate între Părţi-

CAP. XVI Forţa M ajoră
Â r t 29 (1) Forţa majoră reprezintă acel eveniment viitor, absolut im previzibil şi insurmontabil, care exonerează de răspundere
oricare Parte aflată în culpă.
(2) Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să îl notifice celeilalte Părţi în termen de 48 de ore de la declanşarea
evenimentului şi să remită documentele justificative în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la încetarea evenimentului.
D e asemenea, Partea în cauză este obligată să ia măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor produse de un asemenea
eveniment.
(3) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
(4) 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 vréuna din ele să albă dreptul de a pretinde dezdăunări.

CAP. X V II L egislaţia A plicabilă; Soluţionarea L itigiilor
'A ri. 30 (1) Prevederile prezentului Contract se supun legislaţiei române în vigoare şi se interpretează în conformitate cu
/aceasta..
(2) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului Contract să fie
soluţionate pe cale amiabila. în cazul în care nú se reuşeşte soluţionarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate, după caz,
de organele arbitrate sau de instanţele judecătoreşti competente din România.

CAP. X V III N otificări
A rt. 31 (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc orice modificare a
circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia.
(2) Părţile se obligă să renegocieze clauzele contractului afectate de către modificarea circumstanţelor, în acord cu prevederile
actelor normative care stau la baza m odificării de circumstanţe, în termen de 15 zile de la notificarea intenţiei de renegociere
de către partea interesată;
(3) Orice notificare va fi transmisă în scris şi va fi considerată transmisă numai dacă notificarea, va fi:
(i) predată personal Părţii respective, sau
(ii) va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cerută de către Partea în cauză, sau
(iii) va fi transmisă prin fax cu confirmare de primire.
(4) N otificările, punerile în întârziere sau solicitările vor fi trimise:
Pentru Cumpărător, pe adresa: loc. Galaţi, str. Alexandru M oruzzi, nr. 5-7, jud. Galaţi, telf. / fax: 0236 411613, adresă
e-mail: spitalcfgl@ vahoo.com
Pentru Vânzător, pe adresa: loc. Galaţi, str. Basarabiei, nr. 47, bl. A10A , parter, jud. Galaţi, te lf: 0236 305810,
fax:0236205902, adresă e-mail: office.ploiesti@ electricafum izare.ro
în atenţia: Ş ef serviciu Corleanca Sorin
Adresele de mai sus pot fi schimbate oricând de oricare dintre Părţi prin notificare scrisă către cealaltă Parte, notificarea
producând efecte începând cu data primirii.
(5) Orice notificare va fi considerată primită de către destinatar:
(i) la momentul predării şi înregistrării la destinatar, dacă este înmânată personal Părţii respective;
(ii) la data semnării de către destinatar a confirmării de primire, dacă este transmisă prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data retumării scrisorii către
expeditor;
(iii) în prima zi lucrătoare după ce a fost expediată prin fax, confirmarea electronică de transmitere prin fax fiind
considerată dovada recepţiei.
CAP. X IX D ispoziţii Finale
A rt. 32 A cest Contract şi toate obligaţiile care rezultă pentru Părţi din derularea acestuia, se supun în totalitate şi sub toate
aspectele legislaţiei române în Vigoare.
A rt. 33 (1) A nexele nr. 1 ,2 , 3 fee parte integrantă din prezentul Contract.
(2) Dacă prihtr-un act normativ (Lege, Ordonanţă a Guvernului, Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, Hotărâre a Guvernului,

actul normativ, de la data intrării hi vigoare a acestuia, iar Părţile au obligaţia m odifîcării/com pletării în consecinţă a
Contractului prin încheierea unui act adiţional la Contract.

Prezentul Contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte.

Vânzător,

Cumpărător,

SOCIETATEA «ELECTRICA FURNIZARE” S.A .,

SPITALUL GENERAL CF G ALAŢI

D irector Financiar - C ontabil,
Ec. Em ilia Chinta

Ş ef Serviciu A dm inistrare C lienţi E ligibili
Sorin

Corleâncă

Ghinis Teodor

V

ELECTRICA FURNIZARE S.A .;

A.F.E.E. GALAŢI

C onsilier Juridic,

î

Anexa nr. 1
la C ontractul N r . 20472160G N din 25.0S.2018
37/25.05.2018

DEFINIŢII TERMENI, ABREVIERI
Termenii utilizaţi în cadrul prezentului Contract au următorul înţeles:
ANRE - Autoritatea Naţionala de Reglementare în Dom eniul Energiei
C antitate contractată - înseamnă gaze naturale de provenienţă din intern, furnizate de către Vânzător Cumpărătorului, în
conformitate cu prevederile Contractului, pe durata perioadei de livrare;
C odul R eţelei - act normativ care reglementează condiţiile şi regulile de utilizare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor
naturale (SNT) din România, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Dom eniul Energiei nr.
16/2013;
.
DOPGN - Direcţia de Operare Piaţă Gaze Naturale, organizată in cadrul S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
Forţa M ajoră - înseamnă orice eveniment viitor, im previzibil şi insurmontabil, care exonerează de răspundere partea care îl
invocă;
Gaze N aturale - 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;
OST - O peratorul sistem ului de transport - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de transport a gazelor
naturale şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi, dacă este necesar, dezvoltarea sistemului de transport într-o anumita zonă şi,
după caz, a interconectărilor sale cu alte sistem e, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistem ului, în vederea
satisfacerii cererii pentru transportul gazelor naturale;
OSD - O peratorul Sistem ului de D istribuţie - persoană juridică, titulară a unei licenţe de distribuţie, care deţine, exploatează,
întreţine, modernizează şi dezvoltă un sistem de distribuţie al gazelor naturale
P reţul C ontractual - reprezintă preţul rezultat în urma tranzacţionării, ce va fi plătit de către Cumpărător Vânzătorului pentru
gazele naturale livrate în baza Contractului;
Punct de L ivrare - locul convenit de Părţi, în care Vânzătorul predă şi Cumpărătorul preia cantitatea contractată; este stabilit la
intrarea în. Sistem ul Naţional de Transport operat de către S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
Sistem ul N aţional de Transport a gazelor naturale (SN T) - sistem ul de transport situat pe teritoriul Rom âniei şi care se află
în proprietatea pubEcă a statului;
Term en lim ită de plată - termen limită, înscris pe factura em isă de Vânzător funcţie de durata perioadei de Evrare a gazelor
naturale, conform prevederilor Contractului;
Zi financiară - înseamnă orice zi, alta decât Sâmbăta, Dum inica şi orice sărbătoare legală, în care băncile simt închise
efectuării oricăror operaţiuni în România.

Vanzator,

Cumpărător,

Ec. EipHa Chirita

C onsilier Juridic,
Sorin

C orleancă

Ghinis Teodor

Serviciul Juridic

Serviciul Adm . A .P.C .A .T .,
:CTR!CAFURN1ZAR£ S A
lf . e . e J G ALAŢI

Anexa nr. 2
la C ontractul N r . 2O472160GN din 25.05.2018
37/25.05.2018

GRAFIC DE LIVRĂRI
1.

COC DE CONSUM : jud. G alaţi, loc G alaţi, str. A lexandru M oruzzi, nr 5-7

CATEGORIE DE C O N SU M : B2
PREŢ FINAL GAZE NATURALE 127,29 LEI/ MW h ( fara TVA si a c c iz e )

ANUL

CANTITATE
(MWh)

2018

IUNIE

8

2018
2018

IULIE
AUGUST

8
8

2018

SEPTEMBRIE

2018

OCTOMBRIE

8
10

2018

NOIEMBRIE

10

2018

DECEMBRIE
IANUARIE

8

2019

2.

LUNA

2019
2019

FEBRUARIE

10
8

MARTIE

8

2019

APRILIE

8

2019

MAI

8

LOC DE CONSUM : jud. G alaţi, loc G alaţi, str. A lexandru M oruzzi, nr 5-7

CATEGORIE DE CONSUM : B4
PREŢ FINAL GAZE NATURALE 127,29 LEI/ MW h ( fara TVA si a c c iz e )

ANUL

LUNA

CANTITATE
(MWh)

2018

IUNIE

15

2018

IULIE
AUGUST

15

2018
2018

SEPTEMBRIE

15

2018
2018

OCTOMBRIE
NOIEMBRIE

110
215

2018

DECEMBRIE

250

2019

IANUARIE

310

2019

FEBRUARIE

280

2019

MARTIE

250

2019

APRILIE

2019

MAI

15

150
_

25

3.

LOC DE CONSUM : Jud B azaţi, loc Buzău, str R epublicii 8-12

CATEGORIE DE C O N SU M : B2
PREŢ FINAL GAZE NATURALE 127,29 LEI/ M W h ( fara TVA si a cc iz e )

ANUL

CANTITATE
(MWh)
6

LUNA

2018

IUNIE

2018

IULIE

2018

AUGUST

6
6

2018

SEPTEMBRIE

5

2018

OCTOMBRIE
NOIEMBRIE

10

2018
2018

DECEMBRIE

2019
2019
2019

IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE

2019

APRILIE

5

2019

MAI

6

10
7
10
7
7

SEM NATARI:

iparator,

Vanzator,

ÎERAL CF G ALAŢI
M anager,
w fi
^Apjftana Şerbănescu

D irector Financiar - C ontabil,
Ec. Emilia Chirita

C onsilier Juridic,
Gkmis Teodor

<

(a / V iza C .F.P.,
Ec. R o zica M itrea /

Serviciul Adm . A .P .C .A .T :,r r

î5.

ELECTRICA FURME2ARE S A j

Á .F.E.c. GALAT \

!

