CONTRACT DE VANZARE GAZE NATURALE
Nr. ……………… din data de ………………….
(“Contractul”)
Incheiat intre:
PREMIER ENERGY TRADING S.R.L., o societate cu raspundere limitata, constituita in conformitate cu legea
romana, avand sediul in Str. Vasile Alecsandri nr.4 si Str. Constantin Daniel nr. 11, etaj 2, cladirea A, zona 1,
sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/1471/2015, cod de
identificare fiscala RO 7127592, telefon: 021.231.10.21, fax: 021.795.56.86, e-mail: office@premierenergytrading.ro,
avand contul RO28 OTPV 1300 0095 4019 RO01, deschis la OTP Bank România S.A., reprezentata legal de dl.
Jose Martin Garza in calitate de Administrator, denumita in continuare “Vanzatorul”
Si
……………………………….. o societate cu raspundere limitata, constituita in conformitate cu legea romana, avand
sediul in Str. ……………………………….. nr. ……………, etaj ………, bloc……., Sector …………., localitatea …………..,
judetul…………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J……………………………, cod de
identificare fiscala RO ……………………………., telefon: …………………………, fax: ………………………., e-mail:
………………………………….,
avand
contul
IBAN
……………………….,
deschis
la………………………………–
sucursala………………………………, reprezentata legal de dl./d-na ………………………………………., in calitate de
Administrator, denumita in continuare „Cumparatorul”,
fiecare denumita in continuare „Partea”, iar impreuna „Partile”.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Obiectul Contractului il reprezint vanzarea-cumpararea unei cantitati determinate de gaze naturale,
exprimate in unitati de energie, in regim negociat, cu servicii reglementate incluse de transport, distributie si
inmagazinare, dupa caz, la punctele de livrare convenite, cu respectarea termenilor si in conditiile prevazute in
Contract. Cantitatile de gaze naturale care urmeaza sa fie vandute/cumparate in perioada contractuala, sunt
precizate in Anexa 3 la Contract.
1.2 Punctele de livrare sunt prevazute in Anexa 2. Cumparatorul va transmite Vanzatorului, la data semnarii
Contractului, actele prin care sa ateste dreptul de proprietate sau de folosinta asupra imobilelor locuri de
consum, conform art. 15 (3) din Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei
(“A.N.R.E.”) nr. 29/2016.
1.3 Cantitatea totala contractata, estimata conform Anexei 1 este …………………………MWh (“Cantitatea Totala
Contractata”).
1.4 Capacitatea totala rezervata este de ……………………….MWh/h si nu poate fi modificata pe parcursul unui an
gazier decat in conditiile prevazute de art. 7.2. din Contract.
1.5 Cantitatile de gaze naturale sunt destinate utilizarii de Cumparator exclusiv in scopul consumului propriu.

1.6 Cumparatorul are obligatia de a prelua sau de a plati minim 85% din Cantitatea Totala Contractata, in caz
contrar, Cumparatorul avand obligatia de a achita, cu titlu de penalitate, diferenta dintre 85% din Cantitatea
Totala Contractata si cantitatea efectiv preluata de Cumparator.
II. DURATA CONTRACTULUI
2.1 Contractul se incheie pentru perioada ……………………… - ………………………
2.2 Contractul se prelungeste automat cu perioade succesive de 12 (doisprezece) luni calendaristice, cu exceptia
cazului in care, una dintre Partile contractante notifica, in scris, celeilalte Parti, solicitarea de incetare a
Contractului, cu minim 30 (treizeci) zile calendaristice inainte de expirarea perioadei contractuale.
III. PRETUL
3.1 Pretul de vanzare al gazelor naturale (“Pretul de Vanzare”) este compus din pretul gazelor naturale (“Pretul
Gazului”) la care se adauga, tarifele reglementate de transport, inmagazinare si distributie (daca este cazul)
precum si costul de echilibrare aferent procesului de echilibrare.
3.2 Pretul Gazului este de …………………….lei/MWh si este valabil incepand cu data de …………………………. si pana
la data de …………………………………..
3.3 Pretul de Vanzare se modifica automat, fara a mai fi necesara semnarea unui act aditional, in situatia
modificarii tarifelor reglementate de transport, distributie, inmagazinare si/sau costului de echilibrare precum
si a taxelor si impozitelor aplicabile. Pretul de Vanzare se poate actualiza si conform prevederilor art. 8 din
prezentul Contract.
3.4 Pretul de Vanzare nu include T.V.A. si accize. Acestea vor fi calculate si incluse in facturile emise de catre
Vanzator, conform cerintelor legale si vor fi platite de catre Cumparator.
3.5 Toate comisioanele bancare in legatura cu platile efectuate vor fi in sarcina Cumparatorului.
3.6 Cu 30 de zile calendaristice inainte de expirarea perioadei de valabilitate a Pretului Gazului, Vânzătorul va
notifica Cumpărătorul cu privire la noile condiții de pret, care se vor aplica automat, fără a fi necesară încheierea
unui act adițional in acest sens.
Pretului Gazului notificat de Vanzator in conformitate cu dispozitiile prezentului art. 3.6. se considera acceptat
de catre Cumparator in cazul in care acesta nu comunica Vanzatorului refuzul sau in termen de 30 de zile de
notificarea transmisa de Vanzator.
In situatia in care Cumpărătorul nu este de acord cu noile condiții, Contractul va inceta de plin drept la data
expirarii termenului de 30 de zile. Dacă Vânzătorul nu notifică intenția de modificare a Pretului Gazului cu cel
putin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Pretului Gazului, condițiile de pret
existente se vor prelungi automat cu perioade succesive egale cu 30 de zile.
3.7 Pretul Gazului este indexabil cu rata inflatiei din Romania, fara indeplinirea vreunei formalitati de catre
Vanzator, indexare care se aplica de catre Vanzator la 12 luni, conform datelor indicate de Indicele Preturilor de
Consum si dupa cum este raportat de Institutul National de Statistica pe website-ul
http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1.
IV. CONDITII SI TERMENE DE PLATA
4.1 Vanzatorul va emite lunar o factura indicand contravaloarea gazelor naturale consumate de catre
Cumparator, in baza cantitatilor de gaze naturale prevazute in procesul-verbal primit de la operatorul
sistemului de distributie sau, dupa caz, a cantitatilor estimate de catre Cumparator conform Anexei 3 sau prin
estimarea consumului lunar in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. Factura va fi emisa pana in data de
15 a lunii urmatoare celei de livrare.

4.2 In cazul in care consumul efectiv inregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, Vanzatorul va
proceda la regularizare, in prima factura emisa dupa momentul citirii indexului echipamentului de masurare,
in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. Factura de regularizare va fi emisa pana in data de 15 a lunii
urmatoare celei in care s-a citit indexul echipamentului de masurare.
4.3 In situatia prevazuta la art. 1.6 din prezentul Contract, Vanzatorul va emite la incetarea Contractului o
factura pentru penalitatea prevazuta, ce va fi scadenta in termen de 5 zile de la data emiterii.
4.4 Plata facturilor se va efectua de catre Cumparator, prin virament bancar, in contul indicat in partea
introductiva a Contractului sau prin una din modalitatile comunicate prin intermediul facturilor, in termen de
30 de zile de la data emiterii facturii de catre Cumpărător. In cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare,
termenul se considera implinit in prima zi lucratoare urmatoare. Obligatia de plata va fi considerata executata
la data creditarii contului Vanzatorului cu suma corespunzatoare.
4.5 Vanzatorul va putea refactura orice alte taxe suplimentare ce ar putea fi percepute de operatorul sistemului
de distributie sau de transport, si care nu sunt incluse in Pretul de Vanzare, inclusiv, dar fara a se limita la taxe
de conectare sau de reconectare.
4.6 Facturile fiscale emise de catre Vanzator se transmit Cumparatorului prin email la adresele de e-mail:
…………………………………………………………………….
4.7 Partile convin ca plata facturilor sa se efectueze in ordinea datelor de scadenta, stingandu-se datoria cea mai
veche si penalitatile, dupa caz, atat Vanzatorul cat si Cumparatorul avand obligatia de a aloca platile in ordinea
scadentelor inscrise pe facturile fiscale emise. In cazul unei indicatii eronate din partea Cumparatorului,
Vanzatorul poate sa faca imputatia platii in conformitate cu cele agreate in prezentul Contract.
4.8 Refuzul total sau partial al facturii emise de catre Vanzator pentru consumul de gaze naturale poate fi
comunicat acestuia de catre Cumparator in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii, printro adresa motivata. Termenul de conciliere este de 10 zile calendaristice de la data primirii refuzului. In cazul in
care refuzul nu este formulat in termenul prevazut, sau desi formulat in termen, nu este motivat sau Vanzatorul
considera ca acesta este netemeinic, se considera ca factura a fost acceptata in intregime la plata. In caz de refuz
al facturii, Cumparatorul se obliga sa efectueze integral plata acesteia. In cazul in care Vanzatorul considera ca
refuzul este intemeiat, valoarea refuzata se va returna Cumparatorului in termen de 10 zile lucratoare de la data
solutionarii contestatiei si/sau refuzului, prin conciliere. Vanzatorul va avea dreptul sa compenseze sumele de
returnat conform prezentului articol in situatia in care Cumparatorul are orice debite restante fata de Vanzator.
4.9 Facturile fiscale emise de catre Vanzator vor reflecta toate cerintele legale inclusiv cantitatea de gaze
naturale efectiv consumata de Cumparator intr-o luna de livrare, in conditiile Contractului, exprimata in MWh,
taxe si accize, index citire etc.
4.10 In situatia in care: (i) Cumparatorul depaseste de mai mult de doua ori termenul scadent de plata al
facturilor, (ii) s-a reluat furnizarea gazelor naturale, urmare a deconectarii pe motiv de neplata, (iii) Vanzatorul
considera ca exista riscul ca Cumparatorul sa intre in incapacitate de plata, (iv) apar incidente cu privire la
instrumentele de masurare, la solicitarea Vanzatorului, Cumparatorul se obliga ca, in termen de 5 zile lucratoare
de la data solicitarii, sa transmita Vanzatorului un instrument de garantare a platii, agreat de Vanzator, care va
acoperi contravaloarea consumului mediu anual de gaze naturale aferent unei perioade de 90 de zile
calendaristice. In cazul care Cumparatorul intarzie sau nu transmite Vanzatorului instrumentul de garantare
agreat, la libera sa alegere, Vanzatorul ii poate acorda Cumparatorului un termen de remediere de 5 zile. Daca
dupa termenul de remediere Cumparatorul nu si-a executat obligatia, Contractul se considera reziliat de plin
drept, fara punerea in intarziere a Cumparatorului si fara alte formalitati prealabile.
4.11 In cazul in care a fost solicitata constituirea garantiei financiare in conformitate cu art. 4.10. de mai sus,
aceasta va fi mentinuta pe toata durata Contractului. Oricare dintre sumele datorate de catre Cumparator vor

putea fi retinute de Vanzator din garantie, Cumparatorul fiind obligat sa reintregeasca garantia in termen de 5
zile lucratoare de la diminuarea acesteia. In cazul in care Cumparatorul nu reintregeste garantia,se vor aplica in
mod corespunzator dispozitiile art. 4.10 de mai sus. Vanzatorul va returna garantia dupa incetarea Contractului,
dupa ce toate datoriile Cumparatorului au fost stinse.
V. PENALITATI SI DAUNE INTERESE
5.1 In situatia in care Cumparatorul nu isi indeplineste, total sau partial, obligatiile de plata la termenul indicat
in art. 4.4, Vanzatorul are dreptul de a lua urmatoarele masuri:
(a) de a solicita penalitati de intarziere de 0,05% pe zi calendaristica, din suma restanta la data
scadentei, pana la data achitarii integrale a debitului restant. Valoarea totala a penalitatilor de intarziere poate
depasi debitul principal asupra caruia au fost calculate.
(b) sa intrerupa furnizarea gazelor naturale la locul/locurile de consum ale Cumparatorului.
5.2 Cumparatorul este de drept in intarziere in executarea tuturor obligatiilor sale prin simpla trecere a
termenelor agreate contractual, fara a mai fi necesara o notificare, conform art. 1.523 alin. 1 din Codul Civil.
5.3 In situatia in care Vanzatorul, din culpa sa directa, exclusiva si dovedita, nu respecta obligatia de livrare
conform Contractului, Cumparatorul are dreptul de a solicita daune-interese conform prejudiciului efectiv
suferit si probat, acestea neputand depasi valoarea gazelor contractate in luna relevanta.
5.4 In orice caz, raspunderea contractuala a Vanzatorului este limitata la plata daunelor materiale directe,
nefiind incluse prejudiciile indirecte, materiale sau nemateriale.
VI. PREDAREA, PRELUAREA SI MASURAREA GAZELOR NATURALE
6.1 Vanzatorul va pune la dispozitie la locurile de consum prevazute in Anexa 2, iar Cumparatorul va prelua
cantitatea de gaze naturale contractata lunar conform Anexei 3. Predarea/preluarea comerciala a gazelor
naturale se face in conformitate cu conditiile tehnice aprobate de operatorul de sistem in acordul tehnic de
acces la sistem. Vanzatorul nu este responsabil de exploatarea sistemului de distributie sau de transport, toti
parametrii tehnici de livrare fiind asigurati de operatorul sistemului de distributie sau, dupa caz, de transport.
6.2 Cumparatorul are dreptul de a solicita modificarea cantitatii de gaze naturale contractata
lunar/saptamanal/zilnic, dupa caz, fara costuri suplimentare, cu +/-10% fata de cantitatile
lunare/saptamanale/zilnice, dupa caz prevazute in Anexa 3 la Contract, prin intermediul urmatoarelor
modalitati:
a) Nominalizare lunara - se va transmite pana in data de 20 (douazeci) a lunii anterioare lunii de consum. In
situatia in care Cumparatorul nu transmite o nominalizare lunara in termenul prevazut anterior,
Vanzatorul va inregistra pentru fiecare punct de livrare, in mod automat si fara acordul prealabil al
Cumparatorului, nominalizarea la o valoare egala cu Cantitatea totala contractata, conform Anexei 3 la
prezentul Contract. Pentru punctele de livrare incadrate, in categorile C4, respectiv C5, nominalizarea
lunara va fi defalcata la nivel de zi. In situatia in care Cumparatorul nu defalca consumurile prognozate la
nivel de zi, Vanzatorul va stabili un consum zilnic prin impartirea liniara a cantitatii lunare contractate la
numarul de zile din luna respectiva;
b) Nominalizare saptamanala - se va transmite pana la ora 12:00 a zilei de vineri premergatoare saptamanii
de consum.
c) Nominalizare zilnica - se va transmite pana la ora 12:00 a zilei anterioare zilei de consum. Pentru zilele de
weekend si sarbatori legale, renominalizarile pot fi facute in ziua (lucratoare) dinaintea acestui interval,
pana la ora 12:00, pentru toate zilele din intervalul respectiv.

In cazul depasirii abaterii convenite de +/- 10%, Vanzatorul va factura, iar Cumparatorul va avea obligatia sa
plateasca astfel:
- In cazul unei depasiri pozitive, Pretul de Vanzare sau pretul pietei, in situatia in care pretul pietei este mai
mare decat Pretul de Vanzare, raportat la cantitatea depasita;
- In cazul unei depasiri negative, Pretul de Vanzare sau pretul pietei, in situatia in care pretul pietei este mai
mare decat Pretul de Vanzare, raportat la cantitatea depasita.
Pretul pietei va fi egal cu Pretul mediu ponderat, calculat ca medie ponderata dintre cantitatile si preturile
gazelor naturale livrate in perioada de referinta in baza contractelor incheiate pe termen mediu si lung, si
cantitatile livrate in urma tranzactiilor incheiate pe piata Intrazilnica si pentru Ziua Urmatoare.
Cantitatile modificate de catre Cumparator, odata acceptate in scris de catre Vanzator, devin cantitati
contractate. In cazul in care Vanzatorul nu accepta modificarea cantitatilor, raman valabile cantitatile
contractate de catre Cumparator si convenite initial, prevazute in Anexa 3, cantitati care vor genera obligatia de
predare-preluare.
6.3 Cumparatorul va solicita Vanzatorului modificarea cantitatilor totale contractate comunicand acestuia
informatiile in format Excel la adresa: office@premierenergytrading.ro
6.4 Masurarea cantitatilor de gaze naturale se face continuu de catre operatorul de sistem, cu ajutorul
contoarelor / sistemelor si echipamentelor de masurare care indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile
metrologice si de standardele in vigoare.
VII. CAPACITATEA REZERVATA PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT
7.1 Capacitatea orara rezervata pentru punctele de consum este indicata in Anexa 2 si este valabila pentru un an
gazier.
7.2 In cazul in care Cumparatorul are nevoie, pe parcursul derularii Contractului, in cadrul aceluiasi an gazier,
de o majorare a capacitatii orare rezervate in Sistemul National de Transport, Partile vor proceda conform
prevederilor Codului Retelei pentru Sistemul National de Transport al gazelor naturale. In situatia in care
preverile legale referitoare la capacitatea rezervata contractata va produce costuri suplimentare Vanzatorului,
aceste costuri vor fi automat transferate si suportate de Cumparator, Vanzatorul obligandu-se sa informeze
Cumparatorul in acest sens.
7.3 Vanzatorul va rezerva capacitate de transport pentru fiecare luna din perioada contractuala pentru locurile
de consum ale Cumparatorului.
VIII. SCHIMBAREA REGLEMENTARILOR SI A CIRCUMSTANTELOR
8.1 Prin modificare de circumstante se intelege in mod neexhaustiv (i) legiferarea, intrarea în vigoare,
modificarea textului sau a interpretării privind orice cerinţă legală, norma, metodologie, ordin, directiva sau
recomandare a unei autorități care nu erau în vigoare la data semnării prezentului Contract, cu precadere orice
modificare a Legii nr. 123/2012, Ordinul Presedintelui ANRE nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului
privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali; (ii) 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
aplicarea unei noi cerinte legale sau interpretarea referitoare la achizitia, transportul (inclusiv modificarea
prevederilor din Codul Retelei), distributia sau inmagazinarea gazelor naturale; (iii) aparitia unor evenimente
de natura economica, tehnica, de reglementare sau juridica, cu impact economic direct sau indirect asupra
Contractului, precum si orice modificare substantiala a unuia/unora din elementele enumerate mai sus sau a

situatiei economice generale urmare careia/carora prezentul Contract devine mai oneros pentru Vanzator; (iv)
modificarea oricaror elemente survenite la achizitia, accesul, exploatarea sistemelor de transport si/sau de
distributie, si in baza contractelor semnate de catre Vanzator cu operatorii sistemelor de distributie si transport,
sau cu producatorii/importatorii de gaze naturale, inclusiv modificari ale bazei de calcul sau a metodei de calcul
referitoare la achizitie, transport, distributie si/sau in cazul modificarii prevederilor legale din Codul Retelei
pentru Sistemul National de Transport Gaze Naturale.
8.2 Vanzatorul va aduce la cunostinta Cumparatorului oricare modificare prevazuta in art. 8.1. de mai sus, Partile
obligandu-se sa incheie in acest sens, in termen de 5 zile de la data aducerii la cunostinta, un act aditional la
contract care sa reflecte noile conditii contractuale. In situatia in care Cumparatorul refuza incheierea actului
aditional, in termen de 5 zile de la data la care ar fi trebuit incheiat acest act aditional, prezentul Contract se
considera desfiintat de plin drept, obligatiile Vanzatorului incetand la acea data.
8.3 Cumparatorul intelege si accepta posibilitatea ca, in cazul survenirii unei modificari a imprejurarilor care au
stat la baza incheierii Contractului, independent de vointa Vanzatorului, executarea obligatiilor sale sa devina
mai oneroasa. Cumparatorul este de acord sa isi asume riscul cu privire la aparitia unor astfel de imprejurari si
renunta expres la dreptul de a solicita in instanta adaptarea prezentului Contract.
IX.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

9.1 Vanzatorul are urmatoarele drepturi:
a) Sa factureze si sa incaseze contravaloarea gazelor naturale ce fac obiectul prezentului Contract, la termenele
si in conditiile stabilite in Contract si sa aplice dobanzile penalizatoare in situatia nerespectarii termenelor de
plata;
b) Sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea gazelor naturale, in conditiile cap. X din Contract;
c) Orice alte drepturi prevazute de legea 123/2012 si orice alte acte normative aplicabile;
d) sa incaseze de la Cumparator contravaloarea eventualelor tarife si taxe aferente serviciului de distributie si
transport, impuse de operatorii acestor servicii, sau alte taxe si tarfie impuse de alte autoritati de reglementare,
care au relevanta in executarea Contractului sau care conditioneaza executarea acestuia, inclusiv dar fara a se
limita la tariful perceput de operator pentru prestarea activitatii de reluare a alimentarii cu gaze naturale la
locul de consum;
e) Sa solicite Cumparatorului constituirea/ reconstituirea garantiei prevazute la art. 4 din Contract.
f) Sa solicite Cumparatorului constituirea/ reconstituirea garantiei prevazute la art. 4 din Contract.
9.2 Vanzatorul are urmatoarele obligatii:
a) Sa asigure furnizarea gazelor naturale in conformitate cu prevederile Contractului;
b) Sa furnizeze, la cererea Cumparatorului, pe baza datelor puse la dispozitie de operatorul de sistem, informatii
privind istoricul de consum lunar, avut in vedere la emiterea facturii, pe o perioada de pana la 24 luni anterioare
solicitarii sau pentru perioada scursa de la incheierea Contractului, daca cea din urma este mai scurta;
c) Sa anunte Cumparatorul, in baza informatiilor primite de la operatorul de sistem, asupra efectuarii reviziilor
si a reparatiilor instalatiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea Cumparatorului;
d) Sa precizeze Cumparatorului, in cazul notificarii privind limitarea furnizarii de gaze naturale, nivelul de
presiune pana la care se face limitarea si termenele de limitare;
e) Sa verifice si sa raspunda reclamatiilor si sesizarilor scrise ale Cumparatorului;

f) Sa respecte legislatia in vigoare si reglementarile A.N.R.E. privind furnizarea gazelor naturale catre clientii
eligibili.
9.3 Cumparatorul are urmatoarele drepturi:
a) Sa fie alimentat cu gaze naturale, conform prevederilor Contractului si reglementarilor A.N.R.E.;
b) Sa solicite inlocuirea echipamentului de masurare, pe cheltuiala sa, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare;
c) Sa solicite modificarea graficului de livrare prevazut in Anexa 3 la Contract conform art 6.2, modificarile vor
putea fi convenite de catre Parti in termen de 24 ore de la data solicitarii;
d) Orice alte drepturi prevazute explicit in favoarea sa de legislatia in vigoare si reglementarile A.N.R.E., privind
furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali.
9.4 Cumparatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa preia Cantitatea Totala Contractata in conformitate cu prezentul Contract;
b) sa achite integral si la termenele contractuale agreate contravaloarea facturilor fiscale emise de Vanzator in
conformitate cu prezentul Contract;
c) sa foloseasca exclusiv aparatele de utilizare care respecta cerintele legislatiei in vigoare si sa nu realizeze
interventii neautorizate asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;
d) sa nu vanda gazele naturale contractate;
e) sa suporte cheltuielile aferente verificarii metrologice a echipamentului de masurare aflat in proprietatea sa,
inclusiv a reparatiilor necesare mentinerii in clasa de exactitate;
f) sa ia masurile necesare pentru incadrarea consumului de gaze naturale, exprimat in unitati de energie, in
limitele stipulate in Contract, pentru Cumparatorul al carui consum anual se incadreaza in categoriile C3-C5;
g) sa sesizeze imediat Vanzatorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea
echipamentului de masurare si sa asigure accesul imputernicitului operatorului de sistem la acesta;
h) sa permita accesul in vederea citirii indexului echipamentului de masurare, in orice moment pe perioada
derularii Contractului, in situatia in care echipamentul de masurare se afla pe proprietatea Cumparatorului;
i) sa notifice Vanzatorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevazute in Contract, precum si
modificarea structurii actionariale directe / indirecte, precum si cea de management, in 5 (cinci) zile de la data
intrarii in vigoare a modificarilor;
j) Sa informeze imediat Vanzatorul in situatia in care Cumparatorul este implicat intr-un litigiu sau disputa care
prezinta un risc sub aspectul deschiderii procedurii de insolventa a Cumparatorului si indeplinirii obligatiilor
de plata conform Contractului;
k) sa achite Vanzatorului tariful perceput de operator pentru prestarea activitatii de reluare a alimentarii la locul
de consum.
l) Sa achite contravaloarea consumului de gaze naturale recalculat pentru o perioada anterioara, atunci cand se
constata functionarea defectuoasa a echipamentului de masurare, in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare referitoare la masurarea gazelor naturale.
m) Sa constituie/reconstituie garantia prevazuta la art. 4.9. din Contract.
n) orice alte obligatii prevazute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare, de Ordinul ANRE 29/2016 sau de alte acte normative aplicabile;
X. LIMITAREA / INTRERUPEREA FURNIZARII GAZELOR NATURALE
10.1 Vanzatorul are dreptul, fara preaviz, sa intrerupa furnizarea gazelor naturale in urmatoarele situatii:

a) In cazul deciziei SNTGN Transgaz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare/stare de necesitate;
b) In caz de forta majora, in conformitate cu prevederile cap. 11 din Contract;
c) In situatii de avarie in Sistemul National de Transport (S.N.T.) si/sau in sistemul de distributie;
d) La incetarea Contractului;
e) In stare de necesitate, cand se pericliteaza viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
f) In cazul remedierii, modificarii, inlocuirii de conducte si instalatii sau orice alte masuri imediate de prevenire
sau de inlaturare a avariilor constatate in instalatii, precum si in retelele de transport si distributie a gazelor
naturale;
g) In cazul consumului fraudulos de gaze naturale.
10.2 Vanzatorul are dreptul, cu un preaviz de 3 (trei) zile calendaristice sa intrerupa furnizarea gazelor naturale,
in urmatoarele situatii:
a) In cazul neachitarii, la data scadentei, a contravalorii facturilor si a penalitatilor aferente, sau a altor sume
datorate de catre Cumparator in baza Contractului;
b) In cazul intreruperilor programate in sistemul de transport si distributie;
c) In cazul in care Cumparatorul nu permite accesul in scopul montarii, verificarii sau citirii instalatiilor de
masurare a gazelor naturale, daca acestea se afla pe proprietatea Cumparatorului;
d) In cazul in care Cumparatorul nu face dovada efectuarii verificarii tehnice periodice conform normelor
tehnice aprobate de A.N.R.E.
e) In cazul in care Cumparatorul nu reconstituie garantia integral/partial, in conditiile art. 4.9 si 4.10. din
Contract.
10.3 Reluarea furnizarii gazelor naturale se va face dupa efectuarea platii integrale de catre Cumparator a
sumelor scadente, a cheltuielilor ocazionate de intreruperea si reluarea furnizarii precum si a reconstituirii
garantiei prevazute de art. 4.9, daca este cazul. Cumparatorul nu va putea solicita penalitati sau daune interese
Vanzatorului pentru intreruperea furnizarii gazelor naturale in situatiile de mai sus.
XI. FORTA MAJORA, CAZUL FORTUIT SI FAPTA TERTULUI
11.1 Niciuna din Parti nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod necorespunzator,
total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza Contractului, atunci cand Partile sunt impiedicate de
un caz de forta majora, de un eveniment fortuit (caz fortuit), de fapta unui tert asupra caruia Vanzatorul nu are
control în mod rezonabil.
11.2 Circumstantele de forta sunt cele care pot aparea pe perioada majora de valabilitate a Contractului, in urma
producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate in considerare de Parti si care sunt in afara
vointei si controlului Partilor. Cazul fortuit este situatia, starea sau imprejurarea de fapt imprevizibila si de
neinlaturat care impiedica, in mod obiectiv si fara nicio culpa a Partilor, executarea obligatiei lor contractuale,
rezultat pe care Partile nu l-au conceput si nici urmarit.
11.3 De asemenea, cazul fortuit cuprinde si urmatoarele: orice eveniment survenit in sistemul de transport gaze
naturale, evenimente provocate de deciziile operatorului sistemului de transport gaze naturale, precum si
evenimente survenite in sistemul de distributie gaze naturale si provocate de deciziile operatorului sistemului
de distributie gaze naturale.
11.4 Partea care invoca forta majora/cazul fortuit/fapta unui tert este obligata sa aduca la cunostinta, in mod
rezonabil, prin orice modalitate, celeilalte Parti cazul de forta majora/cazul fortuit/fapta unui tert, in termen de
5 (cinci) zile de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor
lui.

11.5 Daca, in termen de 30 (treizeci) de zile de la solicitare, evenimentul respectiv nu inceteaza, Partile au dreptul
sa isi notifice incetarea de plin drept a Contractului, cu efect imediat, fara alte formalitati, fara ca vreuna din
Parti sa pretinda daune-interese.
XII. INCETAREA CONTRACTULUI
12.1 Contractul inceteaza in urmatoarele situatii:
a) Prin ajungere la termen, in situatia in care intentia de neprelungire a Contractului este notificata cu minim
30 (treizeci) zile calendaristice inainte de termenul stabilit pentru incetare, conform art. 2.2 din Contract.
b) In situatia in care forta majora/cazul fortuit/fapta unui tert se desfasoara pe o perioada mai mare de 30
(treizeci) de zile, iar Partile actioneaza conform art. 11.4;
c) In cazurile prevazute la art. 12.2 si 12.3 de mai jos;
d) Prin acordul scris al Partilor.
e) In oricare din cazurile si in conditiile prevazute de prezentul Contract, inclusiv dar fara a se limita la art. 3.6
sau art. 4.10.
12.2 Contractul poate fi reziliat de catre o Parte in cazul neexecutarii de catre cealalta Parte a obligatiilor sale
contractuale, caz in care incetarea Contractului devine efectiva dupa expirarea unui termen de remediere/gratie
de 5 zile calendaristice de la data notificarii.
12.3 Cumparatorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul, cu conditia transmiterii unui preaviz scris,
cu cel putin 21 de zile calendaristice inainte de momentul incetarii, si respectarii obligatiilor prevazute la in Cap.
IX din Contract.
12.4 La incetarea din orice motiv a Contractului, inainte de sfarsitul anului gazier in curs, Cumparatorul se obliga
sa preia capacitatea de transport si vanzatorul se obliga sa predea capacitatea de transport rezervata in SNT
(atat pe puncte de iesire din SNT, cat si pe puncte de intrare in SNT), in mod direct in nume propriu sau prin
cesiune catre un alt furnizor.
In cazul neindeplinirii prezentei obligatii, Cumparatorul va achita Vanzatorului despagubiri egale cu costul
capacitatii rezervate pana la preluarea acesteia, daca este cazul, ori pana la incheierea perioadei pentru care a
fost rezervata.
Factura aferenta va fi emisa de catre Vanzator dupa incetarea Contractului, fiind scadenta la plata in termen de
5 zile de la data emiterii.
12.5 De asemenea, la incetarea din orice motiv a prezentului Contract, Cumparatorul se obliga sa achite
Vanzatorului toate costurile suportate de catre Vanzator, ca urmare a indeplinirii obligatiei de constituire a
stocului minim de gaze naturale in numele Cumparatorului, prevazut de normele legale in vigoare. Acestea
includ, fara a se limita la: pretul de furnizare al gazelor, costuri inmagazinare, costuri de transport etc. Dupa
incetarea Contractului, Vanzatorul va transmite Cumparatorului factura de lichidare, incluzand sumele
restante, datorate Vanzatorului. Factura va fi scadenta la plata in termen de 5 zile de la data emiterii.
12.6 Termenul de prescriptie pentru valorificarea oricaror drepturi ale Vanzatorului izvorand din Contract
pentru care nu se prevede un termen legal mai mare, este de 5 (cinci) ani.
XIII. CESIUNEA SI TRANSFERUL CONTRACTULUI
13.1 Cumparatorul nu va putea ceda sau transfera in orice mod, in tot sau in parte, drepturile si obligatiile
decurgand din Contract, decat in baza acordului scris si prealabil al Vanzatorului.

13.2 Cumparatorul trebuie sa transmita solicitarea de acord catre Vanzator cu minimum 10 (zece) zile inaintea
datei cedarii sau transferului Contractului.
13.3 Vanzatorul are dreptul de a cesiona total sau partial drepturile si obligatiile sale din Contract,
consimtamantul Cumparatorului fiind dat in mod expres prin semnarea Contractului. Cesiunea va opera
automat de la data transmiterii catre Cumparator a notificarii de cesiune.
XIV. CONFIDENTIALITATE
14.1 Partile se obliga sa trateze toate informatiile, datele si documentatiile de care au luat cunostinta in timpul
si/sau cu ocazia derularii Contractului, ca informatii confidentiale si isi asuma responsabilitatea pentru
pastrarea caracterului confidential al acestora.
14.2 Sunt exceptate de la prevederile Art. 14.1. urmatoarele date, documente si informatii:
a. cele pentru a caror dezvaluire s-a primit acordul prealabil si scris al celeilalte Parti contractante;
b. cele care la data dezvaluirii lor sunt de circulatie publica;
c. cele solicitate de organele abilitate ale statului, in baza unei obligatii legale de informare.
14.3 In cazul in care una dintre Parti incalca obligatia de confidentialitate cu privire la Contract, prin dezvaluirea
catre terti neautorizati a unor informatii fara caracter public, va fi obligata la plata de daune catre partea
prejudiciata.
XV. LEGE APLICABILA SI JURISDICTIE. DISPUTE.
15.1 Contractul este guvernat de legislatia romana si interpretat in conformitate cu aceasta.
15.2 Partile vor incerca solutionarea eventualelor litigii ivite cu prilejul executarii Contract pe cale amiabila. In
cazul in care acestea nu vor ajunge la o intelegere in termen de 10 de zile, se vor adresa instantelor judecatoresti
competente de la sediul Vanzatorului, carora Partile le confera competenta conventionala.
XVI. DECLARATII SI GARANTII
16.1 Fiecare Parte declara si garanteaza celeilalte parti ca, la momentul incheierii Contractului si in orice
moment ulterior ca:
i.
este o societate infiintata corespunzator si organizata conform legilor in vigoare din Romania si are
capacitatea de a-si asuma, respecta si executa obligatiile prevazute de Contract;
ii.
Contractul a fost aprobat corespunzator prin toate actiunile corporative necesare ale Partilor, iar
Contractul constituie o obligatie legala si valida care intra in vigoare conform conditiilor acestuia;
iii.
nici incheierea Contractului, nici respectarea clauzelor sale nu vor intra in conflict cu sau nu vor
constitui o incalcare a vreuneia dintre prevederile unei alte intelegeri prin care s-au asumat obligatii si
nu pot avea ca efect o neexecutare a lor sau solicitarea vreunui consimtamant pentru indeplinirea
prezentului Contract, asa cum si conformarea cu termenii sai nu va incalca nicio prevedere a actelor lor
constitutive sau regulamentelor interne;
iv.
persoanele care semneaza acest Contract in numele Partii respective sunt pe deplin autorizate sa o faca.
16.2 Partile recunosc ca fiecare dintre declaratiile din art. 16.1. de mai sus este adevarata si corecta din toate
punctele de vedere la momentul incheierii, precum si pe durata Contractului si ca niciuna dintre ele nu omite
niciun aspect a carui omisiune are putea sa induca in eroare cealalta Parte.
XVII. NOTIFICARI
17.1 Toate notificarile, cererile, reclamatiile si alte comunicari vor fi transmise pe fax sau email sau comunicate
intre Parti la urmatoarele adrese de corespondenta:

a. Date de contact Vanzator
Adresa: Str. Vasile Alecsandri, Nr. 4, Cladirea The Landmark, Corp A, Et. 2, Zona 3, sector 1, Bucuresti
Persoana de contact: …………………………………
Telefon: …………………………………………………….
E-mail: office@premierenergytrading.ro
Fax nr: 021 795 56 86
b. Date de contact Cumparator:
Adresa: ……………………………………………………….
Persoana de contact: …………………………….…..
Telefon: ………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………….
Fax nr: ………………………………………………………..
17.2 Corespondenta se va considera primita:
a. în cazul transmiterii prin fax si e-mail, la data transmiterii; si
b. în cazul în care este trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la data confirmarii
de primire.
17.3 Fiecare Parte va notifica imediat celeilalte Parti cu privire la orice schimbare a adresei sale de corespondenta
si a datelor de contact. Aceasta notificare va produce efecte doar de la data primirii notificarii de catre cealalta
Parte.
17.4 Corespondenta ce va fi transmisa de parti in legatura cu executarea Contractului se va purta in limba
romana si/sau engleza.
XVIII.PROTECTIA DATELOR
18.1 Fiecare Parte va putea transmite celeilalte Parti date cu caracter personal privind reprezentantii sai legali,
angajati sau persoane responsabile cu executarea prezentului Contract. Astfel de date vor fi: nume/prenume,
functie, numar de telefon, adresa de e-mail.
18.2 Fiecare parte autorizeaza cealalta Parte sa prelucreze datele cu caracter personal, in conformitate cu
reglementarile in vigoare. De asemenea, fiecare Parte se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal in
conformitate cu reglementarile aplicabile, pentru si in legatura cu executarea prezentului Contract. Fiecare
Parte garantează că dispune de măsurile de securitate prevăzute de reglementările în vigoare pentru protejarea
datelor cu carater personal pe perioada de prelucare a acestora.
18.3 Părțile înteleg și acceptă faptul că fiecare Parte va avea calitatea de operator în ceea ce privește datele
personale primite de la cealaltă Parte în derularea prezentului Contract, și că orice nerespectare a obligațiilor
care îi revin uneia dintre părți în legătură cu acestea, atrage angajarea răspunderii părții în culpă, atât față de
cealaltă Parte, cât și față de persoana vizată, conform prevederilor prezentului Contract și reglemetarilor în
vigoare.
XIX. CLAUZE FINALE
19.1 Anexele la Contract fac parte integranta din acesta, reprezinta vointa Partilor si inlatura orice intelegere
verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara incheierii lui.
19.2 Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra oricaror modificari intervenite in legatura cu elementele sale
de identificare (denumire, sediu social, cont bancar, numar de inmatriculare, telefon, fax etc.) si reciproc.

19.3 Nulitatea unei clauze din Contract nu are nici un efect asupra valabilitatii celorlalte clauze sau Contractului
in integralitatea sa.
19.4 Dispozitiile Contractului se completeaza cu prevederile reglementarilor aplicabile in vigoare.
19.5 Cumparatorul declara in mod expres ca: (i) a negociat anterior cu Vanzatorul clauzele Contractului, avand
la dispozitie un termen de reflectare rezonabil in acest sens; (ii) clauzele Contractului sunt conforme intereselor
sale.
19.6 Contractul, a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, avand aceeasi valoare juridica, cate un exemplar
pentru fiecare parte.

VANZATOR,

CUMPARATOR,

PREMIER ENERGY TRADING S.R.L.

………………………………………..

Prin
Jose Martin Garza
Administrator

………………………………………..
………………………………………..

Anexa nr. 1 la contractul de vanzare gaze naturale nr. _____________ /__________________

Modalitatea de calcul a pretului gazelor naturale

Categoria de
consumator

Pretul gazelor
naturale
(lei/MWh)

Tariful de
distributie
(lei/MWh)

Tariful de transport include si rezervarea de
capacitate
(lei/MWh)

Pretul final de
furnizare
(lei/MWh)

Pf = Pg + D + T + Rc , unde:
Pf Pg D T Rc -

pretul final de furnizare al gazelor naturale (lei/MWh)
pretul gazelor naturale (lei/MWh)
tariful reglementat de distributie (lei/MWh)
pretul transportului gazelor naturale (lei/MWh)
pretul rezervarii de capacitate (lei/MWh)

VANZATOR,

CUMPARATOR,

PREMIER ENERGY TRADING S.R.L.

………………………………………..

Prin
Jose Martin Garza
Administrator

………………………………………..
………………………………………..

Anexa nr. 2 la contractul de vanzare gaze naturale nr. _____________ /__________________

Locurile de consum
la care se va face furnizarea gazelor naturale ce fac obiectul prezentului contract

Nr.
Crt.

Adresa locului de consum

Codul locului de
consum

Categoria de
consum

Distribuitor

1.
2.
3.

VANZATOR,

CUMPARATOR,

PREMIER ENERGY TRADING S.R.L.

………………………………………..

Prin
Jose Martin Garza
Administrator

………………………………………..
………………………………………..

Capacitate
rezervata
(MWh/h)

Anexa nr. 3 la contractul de vanzare gaze naturale nr. _____________ /__________________
Cantitati contractate

Nr.
Crt

Luna de consum (MWh)

Adresa si codul locului
de consum
1

2

3

4

5

6

7

Total
(MWh/an)
8

9

1
2
3
Total

VANZATOR,

CUMPARATOR,

PREMIER ENERGY TRADING S.R.L.

………………………………………..

Prin
Jose Martin Garza
Administrator

………………………………………..
………………………………………..

10

11

12

Anexa 4. Declarația de acciză
Către,
Premier Energy Trading S.R.L.
office@premierenergytrading.ro
Societatea _________, cu sediul în localitatea _____, str. _______ nr. __, județul ____, fax _________,
reprezentată legal prin _________, în calitate de Împuternicit, emite prezenta
DECLARAȚIE
prin care declară că gazul natural achiziționat de la Premier Energy Trading S.R.L. în perioada __.__.2021__.__.2022, va fi consumat de către societatea noastră cu următoarea destinație:
Valoare acciză
2021 (lei/GJ)

Se completeaza
cu procent (%)

13,59

0%

2.1. în scop comercial

0,89

100%

2.2. în scop necomercial

1,68

0%

0,00

0%

Gaz natural
1. utilizat drept combustibil de motor
2. utilizat drept combustibil
pentru încălzire

3. utilizat în alte scopuri (Scutit de la plata accizei)

* Notă
Această Declarație este documentul în baza căruia Premier Energy Trading S.R.L. va calcula taxele aferente
cantităților de gaze naturale vândute către societatea noastră, în perioada pentru care acesta declarație a fost
emisă. Taxele vor fi calculate pentru cantitățile menționate mai sus (convertite în unități de energie, conform
cu valorile SCP aferente cu livrările de gaze de la punctele de livrare/recepție), în funcție de destinația lor
declarată, în conformitate cu valoarea taxelor stabilită în Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, art. 356, conform Normelor metodologice Subsecțiunea a 2-a – Gaz natural și ale
valorilor din Anexa 1 pct. 15.
Valoarea taxelor astfel calculate se va adăuga la sumele finale din facturile lunare emise de Premier Energy
Trading S.R.L. către societatea noastră.
Administrator
______________
(Nume, semnătura, ștampila)

