CONTRACT CADRU DE TRANZACTIONARE
PE PIATA CENTRALIZATA ORGANIZATA DE CATRE
TRADEX PLATFORM S.R.L. DE GAZE NATURALE
NR. ____ din __.__.____ (Număr Partea A)
NR. ____ din __.__.____ (Număr Partea B)
NR. ____ din __.__.____ (Număr Operator Piața Centralizata)
I. Părțile contractante

...................................., o societate înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în ..................,
str. .................. nr. ....., cod poștal ....................., jud. ........., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J........./........./...........,
cod
unic
de
înregistrare
RO
....................,
reprezentată
legal
de
............................................................., în calitate de furnizor de gaze naturale conform Licenței de gaze naturale nr.
_____ din __.__.____ emisa de ANRE, denumită în continuare „Partea A”.
Și
...................................., o societate înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în ..................,
str. .................. nr. ....., cod poștal ....................., jud. ........., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J........./........./...........,
cod
unic
de
înregistrare
RO
....................,
reprezentată
legal
de
............................................................., în calitate de furnizor de gaze naturale conform Licenței de gaze naturale nr.
_____ din __.__.____ emisa de ANRE, denumită în continuare „Partea B”.
Partea A și Partea B fiind denumiți în continuare, în mod individual „Partea” și în mod colectiv, „Părțile”, au convenit
încheierea prezentului contract cadru de tranzacționare de gaze naturale („Contractul”), cu scopul stabilirii condițiilor
standard de tranzacționare intre părți, pe piețele oferite de către TRADEX PLATFORM S.R.L., cu respectarea
următorilor termeni și condiții:
II. Obiectul contractului
Art. 2
1. Obiectul Contractului este reprezentat de tranzacționarea intre Partea A si Partea B, a unor cantități
determinate de gaze naturale, exprimate în unități de energie („Cantitatea Contractată”), in conformitate cu
Anexa nr. 1, „Anexa de tranzacționare” , destinate comercializării pe o piață piața centralizată de gaze
naturale din Romania a TRADEX PLATFORM S.R.L.;
2. Părțile au obligația de a prelua/preda sau de a plăti contravaloarea cantităților nepreluate/nepredate, o
cantitate de gaze naturale de fix 100% din Cantitatea Contractata;
3. Cantitățile, preturile, si perioadele de livrare vor fi stabilite de către părți prin tranzacționare pe piețe
centralizate ulterior datei încheierii contractului cadru, prin Anexe de tranzacționare, identice in forma si
completate integral, in conformitate cu Anexa 1.x a prezentului contract cadru;
4. Vânzătorul si Cumpărătorul vor fi stabiliți in cadrul fiecărei tranzacții individuale, in conformitate cu datele
comunicate in cadrul Anexa 1, „Anexa de tranzacționare”, oricare dintre părți poate avea calitate de
Cumpărător sau Vânzător, in conformitate cu cele definite in conformitate cu Anexa 1, „Anexa de
tranzacționare”;
5. Încheierea mai multor tranzacții, va presupune adiționarea prezentului contract cu mai multe documente tip
Anexa 1, „Anexa de tranzacționare”. Acestea vor avea o numerotare tip Anexa 1.x, x fiind un număr crescător,
începând de la 1;
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6. Fiecare tranzacție încheiata intre părți, va adăuga la prezentul contract o anexa de tranzacționare, care la data
semnării de către părți va deveni parte integranta din prezentul contract;
7. Părțile se obligă să respecte prevederile cadrului de reglementare din domeniul gazelor naturale, inclusiv, fără
însă a se limita la cele ale Ordinului nr. 16/2013 privind aprobarea Codului Rețelei pentru Sistemul Național de
Transport. În acest sens, în cazul modificării cadrului de reglementare în vigoare, prevederile prezentului
Contract se vor amenda în mod corespunzător;
8. Contractul este supus validării si înregistrării de către TRADEX PLATFORM S.R.L.;
Cap. III Obligația de preluare/Obligația de livrare
Art. 3
1. Cantitățile de gaze naturale tranzacționate sunt ferme, Vânzătorul asumându-și obligația de a o livra și vinde
Cumpărătorului, iar Cumpărătorul de a o cumpăra și prelua la prețul de contractare;
Cap. IV Durata Contractului
Art. 4
1. Prezentul Contract se încheie pe perioada nedeterminată.
2. La încheierea contractului, Părțile nu vor mai fi ținute de termenii și condițiile prezentului Contract decât în
măsura necesară pentru punerea în executare a drepturilor și obligațiilor Părților, așa cum iau naștere din
prezentul Contract înainte de încetarea sa.
Cap. V Predarea/preluarea gazelor naturale, măsurarea gazelor naturale
Art. 5
1. Predarea/preluarea gazelor naturale se face in conformitate procedurile de tranzacționare stabilite conform
regulamentului de tranzacționare precum si in conformitate cu reglementările in vigoare.
2. Punctul de Livrare este locul unde proprietatea asupra gazelor naturale trece de la Vânzător la Cumpărător.
3. Cheltuielile ocazionate de predarea/preluarea gazelor naturale în punctele de Predare/Preluare Comercială
vor fi suportate conform prevederilor legislației în vigoare, după cum urmează:
a. Vânzătorul consimte să suporte plata tuturor costurilor fără a se limita la impozite, taxe sau
tarife impuse de orice autoritate guvernamentală asupra sau în legătură cu gazele naturale
înainte de sau în momentul livrării acestora către Cumpărător în Punctele de Livrare.
b. Cumpărătorul consimte să suporte plata tuturor costurilor, fără a se limita la impozite, taxe
sau tarife impuse de orice autoritate guvernamentală asupra sau în legătură cu gazele naturale
după preluarea acestora de către Cumpărător în Punctele de Preluare.
Art. 6
1. Măsurarea cantităților de gaze naturale se face continuu, cu ajutorul contoarelor/sistemelor și
echipamentelor de măsurare care îndeplinesc condițiile prevăzute în reglementările metrologice și în
standardele în vigoare. Determinarea cantităților de gaze naturale și conversia în unități de energie în
Punctele de Predare/Preluare comercială se face zilnic, respectiv conform prevederilor legislației în vigoare.
2. Măsurarea cantităților de gaze naturale contractate și determinarea puterii calorifice superioare pot fi
contestate justificat de către partea interesată; în acest caz, se va proceda conform prevederilor legislației în
vigoare.
Art. 7
1. Calitatea gazelor naturale livrate trebuie să respecte condițiile impuse prin legislația în vigoare și va fi atestată
pe baza buletinelor de analiză a probelor prelevate la Punctele de Predare/Preluare comercială, conform
reglementărilor în vigoare.
2. Calitatea gazelor naturale va fi atestată pe baza buletinelor de analiză elaborate conform reglementărilor în
vigoare. La solicitarea justificată a uneia dintre Părți se vor efectua analize ori de câte ori este necesar,
conform legislației în vigoare.
3. Livrarea se va face in Punctul Virtual de Tranzacționare (PVT) adică, răspunderea asupra conformității calității
gazelor naturale tranzacționate cade in sarcina Vânzătorului respectiv Operatorului Punctului Virtual de
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Tranzacționare, la cererea scrisă a acestuia, buletinele de analiză prevăzute la alin. (1) de mai sus, cu
respectarea reglementărilor in vigoare.
Cap. VI Prețul Contractului. Condiții și modalități de plată
Art. 8
1. Prețul gazelor naturale, ce formează obiectul tranzacțiilor intre părți („Prețul Contractual”), in urma
tranzacționării pe piețele centralizate, in conformitate cu Anexa 1 „Anexa de tranzacționare”;
2. Pot exista multiple preturi in cadrul acestui contract cadru, dar doar un singur preț pentru fiecare anexa
de tranzacționare;
3. Prețul prevăzut la Art. 9 alin (1) este stabilit in condiția de livrare in Punctul Virtual de Tranzacționare și nu
include TVA si accize, acestea adăugându-se după caz conform legii;
4. Obligațiile de declarare şi plată a accizei către bugetul consolidat al statului pentru gazele naturale
achiziționate în baza prezentului Contract se stabilesc în conformitate cu prevederile legislației fiscale;

Art. 9
1. Vânzătorul va emite o factura fiscala, după cum urmează:
• In termen de 1 zi lucrătoare de la data încheierii fiecărei Anexe de tranzacționare, Vânzătorul va emite o
factură fiscală pentru 100% din valoarea determinata in conformitate cu Procedura de Tranzacționare
avizata pentru fiecare produs si cantitatea tranzacționată in conformitate cu Anexa de Tranzacționare.
Factura astfel emisă de Vânzător are Data Scadentă de plată în conformitate cu Procedura de
Tranzacționare/Regulamentul de Tranzacționare aferente fiecărui Produs, după data încheierii Anexei de
tranzacționare;
• Tranzacțiile sunt garantate de către Operatorul Pieței Centralizate pentru fiecare parte in conformitate cu
Procedura de Tranzacționare valabila la data tranzacționării;
• Limitele de credit acordate de oricare dintre părți pot fi ajustate oricând pe perioada prezentului contract dar,
odată agreate pentru o tranzacție, vor fi valabile pana la data finalizării livrărilor pentru respectiva
tranzacție cu excepția situațiilor descrise in cele ce urmează:
• Acceptarea unei limite de expunere si garanții bilaterale si finalizarea acestui demers utilizând
funcționalitatea disponibila in cadrul platformei de tranzacționare („Handshake”);
• Acceptarea acestei limite stabilite bilateral si utilizarea funcției de eliberare bilaterala de garanții
bursiere elimina complet si in integralitate răspunderea Operatorului Pieței Centralizate fata de Părți;
• Părțile înțeleg că limitele acordate bilateral si validate pe Platforma de Tranzacționare presupun
asumarea proprie integrala a răspunderii asupra livrării si plăților in conformitate cu tranzacțiile
încheiate;
• Părțile înțeleg si accepta ca funcționalitatea de eliberare a garanțiilor nu este aplicabila piețelor pe
termen scurt;
2.
Facturile întocmite de Vânzător corespunzător prevederilor prezentului Contract si Procedurii de
Tranzacționare se vor transmite Cumpărătorului prin fax si/sau e-mail, la data emiterii, și/sau în original, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire;
3.
Plata gazelor naturale se va efectua de către Cumpărător prin virament bancar sau prin orice instrument de
plată legal, agreat de către Părți potrivit Contractului și în baza facturilor emise de către Vânzător;
4.
Plata prin virament bancar sau prin orice alte instrumente de plată se consideră efectuată la data la care
contul bancar al Vânzătorului este creditat cu suma reprezentând valoarea facturată. Plata se va face în contul
Vânzătorului înscris în factură;
5.
Cumpărătorul va menționa in mod explicit pe ordinul de plata factura care se achita si va transmite imediat
Vânzătorului o copie a acestuia, conform Art. 17 de mai jos;
6.
Neachitarea la termenul scadent de plată a facturilor emise conform prezentului articol, dă dreptul
Vânzătorului la:
a.
perceperea unei cote a dobânzilor de întârziere egală cu 0,1%, calculată pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat următoare Datei Scadente, până la achitarea integrală a debitului, inclusiv ziua plății;
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b.
limitarea/întreruperea furnizării de gaze naturale cu notificarea prealabilă a Cumpărătorului in termen de 24
(douăzecişipatru) ore de la transmiterea în acest sens a unei notificări către Cumpărător / Operatorul Pieței
Centralizate / Operatorul Punctului Virtual de tranzacționare sau Operatorului Sistemului de Transport;
c.
demararea procesului de executare a garanțiilor depuse către Operatorul Pieței Centralizate, acesta va media
si valida acest demers in conformitate cu procedurile existente;
7.
În cazul în care o sumă facturată de către Părți este contestată integral sau în parte de către cealaltă Parte,
acesta va înainta o notă explicativă Pârții interesate, cuprinzând obiecțiile sale, în termen de 1 (o singura) zi financiara
de la data primirii facturii prin fax sau poșta electronică, și va plăti suma rămasă necontestată până la termenul limită
de plată, conform art. 10 alin. (6). Obiecțiile Cumpărătorului privind valorile facturate prezentate în nota explicativă se
vor concilia între părți în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data transmiterii pretențiilor formulate de către
Partea care invoca contestația. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre
judecătorească a fi datorate de Partea care invoca contestația, acesta va plăti pe lângă suma datorată, o penalitate
egala cu 0,1% / zi aplicabila intre data scadenta si data încasării. În cazul în care în urma contestației s-a stabilit
reducerea valorilor facturate, Partii care invoca contestația, i se restituie eventualele sume și penalități aferente
calculate potrivit art. 10 alin. (8), deja plătite, corespunzătoare reducerii respective.
Cap. VII Taxe şi impozite
Art. 10
1. În conformitate cu prevederile legale, Vânzătorul consimte să fie responsabil și să plătească sau să determine
plata tuturor taxelor sau impozitelor, impuse de orice autoritate guvernamentală și asociate gazelor naturale
livrate în baza prezentului Contract, înainte de predarea lor către Cumpărător la Punctele de Livrare.
2. În conformitate cu prevederile legale, Cumpărătorul consimte să fie responsabil și să plătească sau să determine
plata tuturor taxelor sau impozitelor, impuse de către orice autoritate guvernamentală și asociate gazelor
naturale livrate în baza prezentului Contract, după primirea acestora de la Vânzător la Punctele de Livrare.
Cap. VIII Drepturi și Obligații
Art. 11 Drepturile și Obligațiile Vânzătorului
1. Vânzătorul are următoarele drepturi:
a.
să factureze Cumpărătorului cantitatea de gaze naturale livrată și penalitățile - atunci când este cazul – în
conformitate cu prevederile contractuale și să încaseze contravaloarea acestora;
b.
să sisteze livrările de gaze naturale Cumpărătorului, cu respectarea prevederilor de la art. 9 alin. (6);
c.
să exercite o pretenție financiară asupra garanțiilor depuse de Cumpărător în favoarea Operatorul Pieței
Centralizate, strict in limita valorii neachitate și în limita expunerii garantate de către Operatorul Pieței Centralizate
pentru respectiva tranzacție si strict daca nu a fost uzata funcția „Handshake” care eliberează Operatorul Pieței
Centralizate de răspundere asupra tranzacției încheiate. Pretenția poate fi exercitată doar motivat și in conformitate
cu Procedura de Tranzacționare valabilă la momentul tranzacției;
2.
Vânzătorul are următoarele obligații:
a. să livreze sau să plătească Cumpărătorului cantitățile de gaze naturale stabilite potrivit prezentului
Contract si tuturor Anexelor de tranzacționare care sunt stabilite in cadrul Contractului;
b. să asigure parametrii specificați ai gazelor naturale livrate, în conformitate cu legislația în vigoare;
c. să dețină și să mențină în vigoare pe durata contractului licența de furnizare a gazelor naturale și să
respecte prevederile acesteia;
d. să dețină si să mențină calitatea de participant la piețele centralizate organizate de către TRADEX
PLATFORM S.R.L;
e. sa dețină si sa mențină dreptul de acces la Punctul Virtual de Tranzacționare;
f. să asigure livrarea către Cumpărător a cantității de gaze naturale contractate în termenii prezentului
contract;
g. sa plătească Cumpărătorului, în caz de denunțare unilaterală de către Vânzător sau reziliere din vina
Vânzătorului, contravaloarea gazelor naturale nelivrate;
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h. să reia livrarea gazelor naturale către Cumpărător în termen de maxim 24 (douăzecisipatru) ore de la
data încetării motivului întreruperii, cu excepția situațiilor de forță majoră și a stării de necesitate.
Art. 12 Drepturile și Obligațiile Cumpărătorului
1. Cumpărătorul are următoarele drepturi:
a.
să solicite și să preia cantitățile de gaze naturale, în conformitate cu prevederile prezentului Contract si
tuturor Anexelor de tranzacționare care sunt stabilite in cadrul Contractului;
b.
să pretindă daune Vânzătorului în cazul limitărilor sau întreruperilor în livrarea gazelor naturale, în alte situații
decât cele permise în prezentul Contract sau de legea aplicabilă, cauzate din culpa acestuia, culpă rezultată în baza
unei expertize tehnice. Pentru evitarea oricărui dubiu, culpa trebuie dovedită.
c.
să exercite o pretenție financiară asupra garanțiilor depuse de Vânzător în favoarea Operatorul Pieței
Centralizate, strict in limita valorii neachitate și în limita expunerii garantate de către Operatorul Pieței Centralizate
pentru respectiva tranzacție si strict daca nu a fost uzata funcția „Handshake” care eliberează Operatorul Pieței
Centralizate de răspundere asupra tranzacției încheiate. Pretenția poate fi exercitată doar motivat și in conformitate
cu Procedura de Tranzacționare valabilă la momentul tranzacției;
2.
Cumpărătorul are următoarele obligații:
a.
să preia sau sa plătească cantitățile de gaze naturale puse la dispoziție de către Vânzător în condițiile
prezentului Contract;
b.
să achite integral și la termen contravaloarea gazelor naturale cumpărate în condițiile prezentului Contract;
c.
să dețină și să mențină în vigoare pe durata contractului licența de furnizare a gazelor naturale și să respecte
prevederile acesteia;
d.
să dețină si să mențină calitatea de participant la piețele centralizate organizate de către TRADEX PLATFORM
S.R.L;
e.
să dețină si sa mențină dreptul de acces la Punctul Virtual de Tranzacționare;
f.
să plătească Vânzătorului, în caz de denunțare unilaterală de către Cumpărător sau reziliere din vina
Cumpărătorului, contravaloarea gazelor naturale nepreluate.
Cap. IX Clauza de confidențialitate
Art. 13
1. Părțile se obligă să trateze toate informațiile, datele și documentațiile de care au luat cunoștință în timpul
și/sau cu ocazia derulării prezentului Contract, ca informații confidențiale și își asumă responsabilitatea
pentru păstrarea caracterului confidențial al acestora.
2. Sunt exceptate de la prevederile Art. 13 alin. (1) următoarele date, documente şi informații:
a) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul prealabil si scris al celeilalte părți contractante;
b) cele care la data dezvăluirii lor sunt de circulație publica;
c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, in baza unei obligații legale de informare;
d) in scopul bunei informări publice, datele anonimizate si concentrate ale tranzacțiilor pot fi postate de
către operatorul pieței centralizate. Categoriile de date anonimizate presupun: produse utilizate, preturi si
cantități;
3.
În cazul în care una dintre Părți încalcă obligația de confidențialitate cu privire la prezentul Contract, prin
dezvăluirea către terți neautorizați a unor informații fără caracter public, va fi obligată la plata de daune către Partea
prejudiciată.
Cap. X Răspunderea contractuală
Art. 15
1. Fiecare Parte va fi răspunzătoare doar pentru executarea și îndeplinirea obligațiilor sale contractuale; Părțile
nu sunt răspunzătoare pentru daunele cauzate ca urmare a culpei simple. Părțile vor fi răspunzătoare numai
pentru daunele directe dovedite care pot fi atribuite intenției sau culpei grave a acestora. Răspunderea
Părților pentru daune indirecte este exclusă în mod expres;
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2. Exceptând obligațiile pentru a căror neîndeplinire sunt prevăzute clauze specifice in prezentul Contract,
pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a oricăror altor obligații contractuale, Partea in culpa
va plăti celeilalte Părți daune-interesele prevăzute la Art. 15 alin.(1) de mai sus, daune interese care nu vor
depăși in total cuantumul de maxim 3% din valoarea Contractului;
Cap. XI Încetarea Contractului
Art. 16
1. Prezentul Contract încetează la:
a.
Denunțarea unilaterala a oricărei părți, comunicata cu cel puțin 1 (o singura) zi în prealabil către cealaltă Parte
si către Operatorul Pieței Centralizate;
b.
prin acordul Părților;
c.
în situația în care una dintre Părți încetează să mai dețină autorizațiile/licențele necesare executării
obligațiilor din prezentul Contract sau când încalcă obligațiile asumate in calitate de participant la Piețele centralizate
organizate de către TRADEX PLATFORM S.R.L. ;
d.
în cazul în care evenimentele de forță majoră împiedică Părțile să își îndeplinească obligațiile contractuale
conform Contractului;
e.
prin rezilierea de către oricare Parte, ca urmare a simplei neexecutări de către cealaltă Parte a obligațiilor
contractuale, fără intervenția instanței, fără punere în întârziere și fără altă formalitate prealabilă, cu excepția
transmiterii unei notificări scrise de reziliere celeilalte Părți aflate în culpă, cu cel puțin 3 (trei) zile calendaristice
înainte de data menționată în notificare pentru încetarea Contractului;
f.
prin încetare de drept în caz de faliment sau dizolvare, după caz, a partenerului contractual;
2.
Încetarea prezentului Contract nu are nici un efect asupra obligațiilor contractuale asumate de către Părți și
neexecutate încă.
3.
Oricare dintre părți are dreptul să denunțe unilateral acest contract cu un preaviz de 1 (o singura) zi
calendaristica, cu obligația de plată a cantității de gaze naturale nelivrată conform art. 11 alin (2) litera f, sau a
cantității de gaze naturale nepreluată conform art. 12 alin. (2) litera c.
Cap. XII Notificări
Art. 17
1. Părțile convin ca pe parcursul derulării prezentului Contract, toate notificările sau comunicările între ele să se
facă în scris și să fie transmise prin fax si/sau e-mail, trimitere poștală recomandată cu confirmare de primire,
ori prin curier la adresele indicate mai jos:

Pentru Vânzător:
_______________
Sediul: ____, _________, nr. ____, județul/sectorul _____
Tel: +4 __________
Fax: +4 __________
E-mail solicitări generale:
__________
Responsabil REMIT:
__________
Responsabil GMOIS:
__________
Responsabil Facturare:
__________
Responsabil Contractare:
__________
Pentru Cumpărător:
_______________
Sediul: ____, _________, nr. ____, județul/sectorul _____
Tel: +4 __________
Fax: +4 __________
E-mail solicitări generale:
__________
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Responsabil REMIT:
Responsabil GMOIS:
Responsabil Facturare:
Responsabil Contractare:

__________
__________
__________
__________

2.
În cazul în care notificarea se face prin intermediul poștei, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această
confirmare;
3.
Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul
uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente;
4.
Schimbarea adresei de corespondență a oricăreia dintre Părți va fi notificată potrivit prevederilor alin. (1) de
mai sus cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de a deveni efectivă, în caz contrar notificările urmând a fi considerate valabil
comunicate chiar și în situația mențiunii „destinatar mutat de la adresa” sau similar sau în cazul neridicării de către
destinatar a documentului;
5.
Clauzele prezentului articol au valoare de domiciliu pentru oricare dintre Părți, în scopul îndeplinirii formelor
procedurale judiciare de citare și respectiv, de comunicare a actelor de procedură;
Cap. XIII Modificarea de circumstanțe
Art. 18
1. Prin “modificare de circumstanțe” se înțelege: legiferarea, intrarea în vigoare, modificarea textului sau a
interpretării privind orice cerință legală, norma, metodologie sau recomandare a unei autorități care nu
erau în vigoare la data semnării acestui Contract;
2. Modificarea circumstanțelor poate include, fără a se limita la: introducerea unor noi impozite sau taxe, o
schimbare a modalităților de impunere sau taxare, o majorare/diminuare a oricărora dintre impozitele şi
taxele existente ori o schimbare a metodologiei avute in vedere la data încheierii prezentului Contract,
privind fundamentarea sau recomandarea si/sau aplicarea elementelor utilizate la stabilirea Prețului
Contractual; se considera modificare de circumstanțe in sensul prezentului Contract si orice modificare cu
impact cuantificabil comercial/financiar direct asupra derulării prezentului contract a Ordinului nr. 16/2013
privind aprobarea Codului Rețelei pentru Sistemul Național de Transport.
Cap. XIV Forța Majoră
Art. 19
1. Cazul de forță majoră este acel eveniment viitor, imprevizibil și insurmontabil, care exonerează de răspundere
Partea care îl invocă, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin Contract, dacă acesta
este invocat în condițiile legii;
2. Partea care invocă un caz de forță majoră este obligată să îl notifice celeilalte Părți în termen de 48 (patruzeci
si opt) ore de la apariția evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 5 (cinci)
zile calendaristice de la aceeași dată; de asemenea, Partea în cauză este obligată să ia măsurile posibile în
vederea limitării consecințelor produse de un asemenea caz;
3. Cazurile de Forță Majoră vor fi certificate de Camera de Comerț și Industrie a României.
4. În cazul în care forța majoră nu încetează în termen de 10 (zece) zile calendaristice, Părțile au dreptul să
solicite încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese;
5. Apariția unui caz de Forță Majoră nu exonerează Părțile de obligațiile scadente până la data apariției cazului
de Forță Majoră;
Cap. XV Legislația aplicabilă
Art. 20
1. Prezentul Contract, precum și drepturile și obligațiile Părților care rezultă din derularea acestuia se supun
legislației române în vigoare;
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2. Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestui Contract să
fie rezolvate pe cale amiabilă;
3. În caz contrar, orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea,
executarea ori desființarea lui, se va soluționa de către instanțele competente;
4. Părțile se supun Regulamentului de Tranzacționare aprobat si validat al Operatorului Pieței Centralizate;
Cap. XVI Cesiune
Art. 21
1. Nici una dintre Părți nu va putea ceda unui terț, în orice mod, în tot sau în parte, drepturile și/sau obligațiile
sale decurgând din prezentul Contract, decât cu acordul explicit al Operatorului Pieței Centralizate;
Cap. XVII Clauze finale
Art. 22
În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare, Părțile se obligă să comunice, în termen de maxim 5 (cinci)
zile calendaristice de la această dată, modul de preluare a obligațiilor contractuale reciproce.
Art. 23
Părțile se obligă, una față de cealaltă, să dețină pe toată durata Contractului aprobările necesare pentru îndeplinirea
obligațiilor stipulate în acesta.
Art. 24
Dispozițiile prezentului Contract se completează cu prevederile Codului Civil, precum și cu celelalte reglementări
legale în vigoare.
Art. 25
Doar următoarele persoane au dreptul sa semneze si sa angajeze răspunderea companiei pe care o reprezintă in
anexele de tranzacționare:

Pentru ___________________:

Pentru ___________________:

Specimen semnătura:

Specimen semnătura:

(Nume complet)

(Nume complet)

Art. 26
Prezentul Contract a fost întocmit astăzi, __.__._____ , în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte
și își produce efectele începând cu data semnării.
XVIII. Anexe
Art. 13.1. Următoarele Anexe fac parte din prezentul Contract:

Anexa 1. Anexa de Tranzacționare
Anexa 2. Terminologie
Semnatari:
...............................

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

…………………………….
……………………………

…………………………….
……………………………
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Anexa 1.x Anexa de tranzacționare
Condițiile specifice și comerciale de contractare prezentate în cele ce urmează vor reflecta în detaliu ce s-a tranzacționat
între părțile contractante. Informațiile comunicate de către părți în prezenta anexă vor prevala în fața altor prevederi
contractuale care se referă la o tema identică.
PĂRȚILE

•

Vânzător:

___________

Cumpărător:

___________

PREȚUL CONTRACTUAL / PERIOADA LIVRARE / CANTITATE DE GAZE NATURALE

•

Perioada de livrări Produs Tranzacționat
Cantitate / Zi contractata (MWh/Zi) Preț / MWh (RON/MWh)
(începe si se termina la ora 07:00 a zilei gaziere)
-

(zi). (saptamana); (luna); (an)
(zi); (saptamana); (luna); (an)

Cantitate totala contractata in baza anexei de tranzacționare:
Valoare estimata a contractului (fără TVA si/sau accize):
Garanții bilaterale depuse pentru garantarea tranzacției:
•

_____

__.__

______ MWh
______ RON
______ RON

CLAUZE SPECIFICE DE CONTRACTARE

Prezenta anexă a fost încheiată in urma:
Tranzacționării pe piețele centralizate având număr de identificare: ____ din data de (zi).(luna).(an)
Piața Utilizata**: (Nume Produs)

Semnatari:
...............................

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

…………………………….
……………………………

…………………………….
……………………………
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Anexa 1.x BIS Document de certificare a deblocarea garanțiilor aferente tranzacțiilor încheiate

•

PĂRȚILE

Vânzător:

___________

Cumpărător:

___________

•

CLAUZE SPECIFICE

Prezentul document se atașează Anexei de tranzacționare nr: ___ din (zi).(luna).(an)
Alte condiții specifice:
In conformitate cu Procedura de tranzacționare, Părțile au depus in favoarea Operatorului Pieței Centralizate Garanțiile
aferente garantării expunerii tranzacției încheiate. Utilizarea funcției de deblocare bilaterala a garanțiilor, va duce la
deblocarea acestor garanții si eliminarea răspunderii financiare ale Operatorului Pieței Centralizate fată de executarea
acestor tranzacții. După utilizarea funcției de deblocare bilaterala a garanțiilor, părțile nu mai au dreptul de executare
al garanțiilor.
Părțile certifica utilizarea funcționalității de HANDSHAKE / Deblocarea garanțiilor prin prezentul document.

Semnatari:
...............................

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

…………………………….
……………………………

…………………………….
……………………………

Trading made simple

Anexa 2. Terminologie
„Codul rețelei pentru sistemul național de transport al gazelor naturale”- act normativ ce reglementează condițiile și
regulile de utilizare a Sistemului Național de Transport al gazelor naturale din România, aprobat prin Ordinul
Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei Nr. 16/2013;
„Autoritate Competentă”' - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);
“Cantitate Contractată” – înseamnă un total de MWh de gaze naturale furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului, în
conformitate cu prevederile Contractului pe durata Perioadei de Livrare;
„Cantitatea Contractată Zilnic” – reprezintă cantitatea de gaze naturale determinată potrivit prevederilor fiecărei
Anexe de tranzacționare încheiate intre părți;
„Conducte din Amonte” - ansamblul format din conducte, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente, prin
care se asigură transportul gazelor naturale, delimitat de robinetul de secționare la ieșirea din instalația de
condiționare sau, în lipsa acesteia, de la punctul în care gazele naturale îndeplinesc condițiile tehnice de calitate
pentru a putea fi comercializate, aparținând producătorului de gaze naturale, şi sistemul de transport, sistemul de
distribuție, un terminal GNL sau clientul final;
“Data Scadentă” – Data şi/sau datele la care sumele de plată debitează contul Vânzătorului cu contravaloarea
facturilor emise conform prevederilor Contractului. Dacă acea dată corespunde unei Zile Nelucrătoare, se consideră
Ziua Lucrătoare imediat următoare;
,,DOPGN” – Direcția Operator Piață Gaze Naturale București;
„Furnizarea de gaze naturale” reprezintă vânzarea-cumpărarea de gaze naturale contractate;
„Gaze naturale” – gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în țiței, cele din câmpul de gaze asociat
zăcămintelor de țiței, precum şi gazele rezultate din extracția sau separarea hidrocarburilor lichide;
„Operatorul de transport şi de sistem (OTS)” – persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de transport al
gazelor naturale şi răspunde de exploatarea, întreținerea şi, dacă este necesar, dezvoltarea sistemului de transport
într-o anumită zonă şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacității pe
termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii cererii pentru transportul gazelor naturale;
''Perioada de Livrare'' – PL - înseamnă perioada definita de către părți pentru fiecare tranzacție individuală;
„Prețul Contractual” - PC - reprezintă prețul gazelor naturale, rezultat in urma licitației si sau negocierii, PC nu conține
TVA sau alte taxe, accize şi impozite similare. PC, la care se adaugă TVA în conformitate cu prevederile legale,
reprezintă prețul ce va fi plătit de Cumpărător Vânzătorului pentru gazele naturale contractate în baza Contractului;
“Punctul de Predare/Preluare comercială”- Punctul Virtual de Tranzacționare (PVT) adică locul in care Vânzătorul
predă şi Cumpărătorul preia cantitățile de gaze naturale contractate, in conformitate cu legislația în vigoare;
„Sistemul Național de Transport – SNT – sistemul de transport gaze naturale situat pe teritoriul României şi care se
află în proprietatea publică a statului;
“Valoarea Contractuală”- reprezintă valoarea obținută prin înmulțirea Cantității Contractate cu Prețul Contractual la
care se adaugă TVA în conformitate cu prevederile legale;
„Zi Lucrătoare” - înseamnă orice zi, alta decât Sâmbăta sau Duminica sau orice sărbătoare legală, în care băncile sunt
în general deschise pentru operațiuni în România;
„Zi Nelucrătoare”- înseamnă orice zi de Sâmbăta sau Duminica sau orice sărbătoare legală şi în care băncile sunt
închise pentru efectuarea oricăror operațiuni în România;
Semnatari:
...............................

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

…………………………….
……………………………

…………………………….
……………………………
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