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CONTRACT PENTRU VÂNZARE-CUMPĂRARE DE GAZE NATURALE 

NR XXXXXX DIN DATA XX.XX.XXXX 

 

 

  

 

PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Între:  

  SOLPRIM S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 246C, et. 17, Camera 6, având 
Licenţa de furnizare eliberată de ANRE cu nr. 2319 din data de 04.05.2022, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti sub nr. J40/2406/2013, cod fiscal RO29232602, cont RO98 BACX 0000 0023 1233 8000 
RON, deschis la Unicredit Bank, reprezentată prin Director General – Romelia Ivan, numită în cele ce urmează 
Furnizor/Vânzător, pe de o parte, 

Şi 

 _________________, persoană juridică de drept român, cu sediul în localitatea ___________, Str. _______________, tel. 
__________, fax _____________,  înscrisă în Registrul Comerţului cu nr. __________________, cod unic de înregistrare 
______________, CAEN ___________, având cod IBAN nr. _____________________________________, deschis la 
________________________, reprezentată legal prin _________________________, numită în cele ce urmeaza 
Consumator/Cumpărător eligibil, pe de altă parte. 

 

Art. 1  Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt  definiţi în Anexa 1. 

 

 OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 2  

(1) Obiectul contractului îl constituie furnizarea de gaze naturale la sediul / locurile de consum ale clientului situat/ situate 
la adresa: 
 
• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx 
 

(2) Valoarea estimativă anuală a contractului variaza in functie de PZU. 

 

Valoarea contractului a fost obtinută astfel: (Q  MWhxPV) x 1,19. 

 

(3) Cantitățile Lunare Contractate sunt prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Contract, fiind stabilite de către Cumpărător 
înainte de data intrării în vigoare a Contractului.  

(4) Părțile pot conveni asupra modificării Cantității Lunare Contractate pentru fiecare lună de livrare, dar nu mai târziu de 
data de 20 a lunii anterioare de livrare. 

 

DURATA CONTRACTULUI 

Art. 3  

(1) Contractul va intra în vigoare la data semnarii și va continua să fie în vigoare până când toate obligațiile Părților, asumate 
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în baza Contractului, vor fi îndeplinite în totalitate.  
(2) Perioada de livrare este de la XX.XX.XXXX orele 7:00 la XX.XX.XXXX orele 7:00. 
(3) Părțile pot conveni prelungirea Contractului prin încheierea de Acte Adiționale semnate de ambii parteneri contractuali. 

 

PREDAREA-PRELUAREA ȘI MĂSURAREA GAZELOR NATURALE 

Art. 4  

(1) Predarea/preluarea gazelor naturale se face la punctele/punctul de livrare, în punctul de predare/preluare 
comercială, în cantitatea și condițiile prevazute de Contract, în baza Procesului Verbal întocmit între operatorul 
licențiat al sistemului de distribuție (în cazul în care Cumpărătorul este racordat într-un sistem de distribuție gaze 
naturale) sau operatorul sistemului de transport (în cazul în care Cumpărătorul este racordat direct în Sistemul 
Național de Transport) și Cumpărător, la sfârșitul perioadei de livrare și la sfârșitul duratei Contractului. 

(2) Măsurarea gazelor naturale consumate se realizează în punctul/punctele de preluare comercială, de către operatorul 
licențiat al sistemului de distribuție sau al sistemului de transport. 

(3) Vânzătorul încheie cu operatorii licențiați contracte pentru servicii de distribuție, transport și înmagazinare gaze 
naturale, în scopul asigurării acestor servicii către Cumpărător. 

(4) Tarifele aferente serviciilor de distribuție, transport și înmagazinare, încasate de Vânzător se vor deconta operatorilor 
licențiați. 

(5)  Exploatarea sistemelor de distribuție și transport gaze naturale reprezintă obligația operatorilor licențiați de 
distribuție, respectiv de transport și nu a Vânzătorului. 

(6) Parametrii tehnici de livrare la punctele de predare/preluare:(presiune, debit) sunt asigurați de operatorul sistemului 
de distribuție sau al sistemului de transport, în funcție de modul de racordare al Cumpărătorului. 

(7)  Vânzătorul nu poate fi responsabilizat de exploatare în condiții necorespunzătoare a sistemului de distribuție, 
respectiv transport. 

(8) Livrarea gazelor naturale se va face în condiţiile de calitate prevăzute de “Codul Reţelei” aprobat prin Ordinul 
Autoritatii Nationale De Reglementare In Domeniul Energiei nr. 160/2015 şi “Regulamentul de măsurare a cantităţilor 
de gaze naturale tranzacţionate în România“ aprobat prin Ordinul Autoritatii Nationale De Reglementare In Domeniul 
Energiei nr. 62/2008. 

(9) Condiţia de livrare a gazelor naturale este  Franco-Cumpărător. 

 

PREȚUL DE CONTRACT 

Art. 5  

(1) Cumpărătorul va plăti Vânzătorului contravaloarea gazelor naturale consumate, așa cum sunt evidențiate de grupul 
de măsură amplasat la locul de consum al Cumpărătorului, conform legislației în vigoare. 

(2) Prețul de Contract este prețul prevăzut în Anexa nr. 4 la contract. 
(3) Prețul de Contract va fi modificat în mod corespunzător cu valoarea ajustărilor introduse de către autoritatea 

competentă în situațiile în care apar modificări ale tarifelor reglementate care influiențează formarea prețului 
(transport, distribuție, înmagazinare). 

(4) Daca pe perioada contractuala intra in vigoare modificarile legislative care modifica impozitele si taxele datorate de 
catre vanzator, pretul contractului se ajusteaza in mod automat cu valoarea tuturor acestor costuri suplimentare. 

 

FACTURAREA ȘI PLATA 

 Art. 6  

(1) Vanzatorul va emite catre Cumparator doua facturi: 
 

 In primele 5 zile ale fiecarei luni contractuale, se va emite o factura de avans ce reprezinta 100% din gazele 
naturale ce urmeaza a fi livrate in luna contractula respectiva, conform Anexei 3 la Contract, factura ce va fi 
achitata in termen de maxim 15 zile de la data emiterii. 

  În termen de 10 zile lucrătoare după finalizarea Lunii de livrare, Vanzatorul va emite către Cumparator o factură 
de regularizare care va conţine cantitatea consumata de acesta in luna anterioara, avand scadenta in termen 
de 10 zile de la primirea facturii, sau dacă aceasta dată nu este o Zi Lucrătoare, în Ziua Lucrătoare imediat 
anterioară. În conformitate cu art. 394 din Codul Fiscal, părțile sunt de acord ca facturile să fie transmise doar 
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în  format electronic la adresa de email a Consumatorului:  
(2) Plata gazelor naturale se efectuează în ordinea scadențelor, prin virament bancar, obligația în cauză considerându-se 

îndeplinită la data creditării contului bancar al Vânzătorului. Orice plată efectuată de vânzător va stinge datoria cea mai 
veche. 

(3) Pentru neachitarea facturilor emise de vânzător  pana la termenul scadent  prevăzut la  Art 6 (2), cumpărătorul va plăti 
penalități de întârziere egale cu 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere. Totalul penalităților pentru întârziere în decontare, 
prevăzute mai sus nu poate depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. 

(4) În cazul neefectuării plăților la termenele prevăzute la Art. 6 (2), Vânzătorul va notifica Cumpărătorul, iar dacă în termen de 
5 zile calendaristice acesta nu poate face dovada efectuării plății, vânzătorul este exonerat de orice obligație contractuală 
privind livrarea gazelor, putând dispune reducerea sau sistarea furnizării gazelor, începând cu a   6 (șasea) zi calendaristică 
după Data Scadentă stabilită conform prezentului Contract. 

(5)   În conditiile neachitarii integrale și la termen a oricărei obligații de plată, Consumatorul este obligat să depună o garanție  
reală egală cu contravaloarea a 90 de zile de livrare, sub forma instrumentelor bancare: BO, CEC.. Acestă garanție va face 
parte integrantă a acestui contract și va fi depusă în termen de 5 zile de la solicitarea Vânzătorului. 

 

DREPTURILE VÂNZĂTORULUI 

Art. 7  

(1) Să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate; 
(2) Să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale la Cumpărător în următoarele cazuri: 

 La solicitarea scrisă a Operatorului de Transport, în situații de criză (deficit presiune și/sau debit) care periclitează 
siguranța sistemului; 

 La solicitarea scrisă a Operatorului de Transport, în situația reviziilor și reparațiilor programate; 

 În situația în care Cumpărătorul nu își îndeplinește ori își îndeplinește în mod necorespunzător obligația de plată 
prevăzută de Art. 6 (1) din prezentul Contract. În acest sens Vânzătorul va emite o notificare prealabilă cu minim 
5 zile înainte de data limitării sau întreruperii; 

 În cazul neefectuării operațiilor de verificare/revizie a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale are dreptul să 
înceteze prestarea activității de furnizare, sau să dispună limitarea prestării acesteia, până la efectuarea 
operațiilor de verificare/revizie a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale. 

 

OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI 

Art. 8 

(1) Să livreze Cumpărătorului gazele naturale potrivit prezentului Contract; 
(2) Să factureze Cumpărătorului gazele naturale livrate; 
(3) Să asigure parametrii specifici ai gazelor naturale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

DREPTURILE CUMPĂRĂTORULUI 

Art. 9 

(1) Să solicite și să primească cantitățile de gaze naturale, în conformitate cu prevederile prezentului Contract; 
(2) Să solicite Vânzătorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcționarea 

în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale operatorului de sistem; 
(3) Să solicite Vânzatorului că atunci când sunt constatate deficiențe tehnice să ia măsuri pentru asigurarea parametrilor 

de siguranță în aprovizionarea cu gaze naturale; 
(4) Drepturile prevăzute în alte articole ale prezentului Contract, în conformitate cu art. 145, alin. 4 din Legea nr. 123/2012 

a energiei electrice și a gazului natural. 

 

OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI 

Art. 10 

(1) Să preia cantitatea de gaze naturale estimată pusă la dispoziție de către Vânzător în condițiile prezentului Contract; 
(2) Să achite integral și la termen facturile emise de către Vânzător în condițiile prezentului contract; 
(3) Să anunţe Vânzătorul în cazul în care urmează a avea loc o fuziune, divizare, vânzare de active, sau modificare 
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patrimonială care afectează execuţia Contractului; 
(4) Să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice şi cele ale operatorului de sistem şi să sesizeze imediat 

Vânzătorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea contorului de măsurare, a instalaţiilor 
operatorului de sistem de distribuţie amplasate în incinta Cumpărătorului sau a instalaţiei de utilizare; 

(5) Să permită accesul împuternicitului operatorului sistemului de transport/distribuţie a gazelor naturale la postul/staţia 
de reglare-măsurare/echipamentul de măsură, în situaţia în care acestea se află pe proprietatea Cumpărătorului, pe 
bază de înştiinţare scrisă; 

(6) Să efectueze modificările sau extinderile instalaţiilor de utilizare pe baza aprobărilor legale şi numai cu operatori 
autorizaţi de autoritatea competentă; 

(7) Să suporte în conformitate cu prevederile Ordinului 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a gazelor 
naturale tranzacţionate în România, cheltuielile aferente operaţiei de înlocuire temporară şi expertizei metrologice, 
în cazul în care sesizarea sa cu privire la funcţionarea contorului de măsurare se dovedeşte neîntemeiată; 

(8) Să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului aflat în proprietatea sa, inclusiv reparaţiile 
necesare menţinerii în clasa de exactitate; 

(9) Să efectueze verificările şi reviziile tehnice periodice ale instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu prevederile 
Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate 
prin Ordinul preşedintelui Autoritatii Nationale De Reglementare In Domeniul Energiei nr. 5/2009 și modificările 
ulterioare şi să pună la dispoziţia împuternicitului operatorului de sistem fişele de evidenţă a lucrărilor periodice de 
verificare/revizie tehnică periodică, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi actele justificative din care să 
rezulte asigurarea exploatării şi întreţinerii corecte a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale; 

(10) Să asigure efectuarea verificării instalaţiei de utilizare, după o perioadă mai mare de 6 luni consecutive de neutilizare 
a gazelor naturale; 

(11) Să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerinţele legale în vigoare, să nu realizeze intervenţii 
neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale; 

(12) Să solicite în scris Vânzătorului luarea de măsuri pentru remedierea defecţiunilor constatate la instalaţiile operatorului 
de sistem situate în incinta Cumpărătorului; 

(13) Să nu revândă gazele naturale ce fac obiectul prezentului Contract. 

 

CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE 

Art.11 

Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze, pe toată durata contractului, toate aprobările necesare fiecăreia 
pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest contract, conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale. 

Părţile nu vor transmite informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul prezentului contract unor persoane neautorizate să 
primească astfel de informaţii. Fac excepţie cazurile când: 

a. se dispune de consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei, 
b. informaţia este deja publică, 
c. partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii a 

Autorităţii competente ori a unei legi în vigoare, 
d. informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului sau 

comunicată către instituții bancare. 

 

MODIFICAREA CIRCUMSTANȚELOR 

Art.12  

(1) Prin modificare de circumstanțe se înțelege legiferarea, intrarea în vigoare, modificarea textului sau a interpretării 
privind orice cerință legală, ori aplicarea unei noi cerințe legale, care nu era în vigoare la data semnării acestui contract. 
Modificarea circumstanțelor poate include introducerea unor noi prețuri, impozite, taxe sau accize, o schimbare a 
modalităților de facturare și/sau impunere sau taxare existente. 

(2) Dacă apare o modificare de circumstanțe, părțile convin modificarea clauzelor determinată de acestea, în concordanță 
cu modificările în vigoare la acea dată. 

(3) În cazul în care tarifele reglementate de transport, înmagazinare sau distribuție (care fac parte integrantă din prețul de 
livrare) suferă modificări și/sau apare orice modificare legislativă privind stabilirea unui procent de import pentru 
consumatorii non-casnici, prețul gazelor naturale va fi actualizat numai prin încheierea unui act adițional între părți. 
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(4) Vânzătorul se obligă să notifice clientului orice intenție de modificare a clauzelor contractuale (preț, etc.) și s îl 
informeze pe acesta, în momentul notificării cu privire la dreptul de a denunța contractul, cu respectaerea 
prevederilor contractuale, în cazul în care nu acceptă noile condiții. 

 

 FORȚA MAJORĂ 

Art. 13 

(1) În cazul în care o Parte ("Partea Afectată") nu își poate îndeplini obligațiile asumate în baza prezentului Contract datorită 
unui eveniment de Forță Majoră, Partea Afectată va fi exonerată de răspunderea pentru neîndeplinirea acestor obligații  
pe durata cazului de Forță Majoră, cu condiția ca aceasta să notifice celeilalte Părți apariția Forței Majore și să-i furnizeze  
detalii în acest sens într-un timp cât mai scurt posibil după apariția Forței Majore și să depună toate eforturile necesare 
în vederea înlăturării imposibilității de a-și îndeplini obligațiile. 

 

EVENIMENTE DETERMINANTE. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 14 

(1) Apariția, în orice moment în legatură cu o Parte, a oricăreia dintre urmatoarele situații constituie Evenimente 
Determinante pentru încetarea Contractului: 

(a) Partea nu își îndeplineste, în mod semnificativ, oricare dintre obligațiile asumate în baza prezentului Contract și această 
neîndeplinire nu a fost remediată în termen de 30 Zile Lucrătoare după ce Partea a fost notificată cu privire la acea 
neîndeplinire de obligații, cealaltă Parte are dreptul să ceară rezilierea Contractului 

(b) Partea formulează o cerere pentru declanșarea procedurii falimentului sau este declarată falită sau i se acordă o 
suspendare a plăților; 

(c) Partea suspendă efectuarea plăților tuturor (sau oricărei categorii a) datoriilor acesteia sau anunță intenția de 
suspendare sau se convine un moratoriu în legatură cu oricare dintre datoriile sale; 

(d) este adoptată de către Adunarea Generală a Părții respective o hotărâre cu privire la anunțarea falimentului sau 
dizolvarea Părții;  

(e) este instituit orice sechestru ce poate fi pus în executare asupra tuturor sau a unei parți semnificative dintre bunurile 
Părții. 

(2) În cazul în care are loc un Eveniment Determinant în legatură cu o Parte, cealaltă Parte poate notifica în scris acelei Părți 
încetarea Contractului (dar fară a prejudicia drepturile acesteia câștigate în baza Contractului). În oricare din situațiile 
prevazute la Art.15 (1), Vânzătorul este îndreptățit să întrerupă  furnizarea gazelor naturale menționate în Contract cu 
un preaviz de 3 zile lucrătoare de la data notificării Evenimentului Determinant. 

(3) Pe perioada derularii contractului, oricare dintre parti care justifica solicitarea, poate solicita in scris, renegocierea     
conditiilor contractuale. In cazul in care, in termenul de renegociere de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii de 
renegociere, partile nu stabilesc noile conditii de furnizare gaze naturale, contractul inceteaza de plin drept, fara 
indeplinirea niciunei alte proceduri si fara interventia instantei de judecata dupa trecerea a 21 de zile calendaristice de la 
expirarea termenului de renegociere. 

 

 

 

NOTIFICĂRI 

 

 Art. 15  

(1) Orice notificare sau factură ce va fi transmisă de către o Parte celeilalte Părți în baza prezentului Contract, va fi facută în 
scris și trimisă Vânzătorului prin modalitățile specificate în Anexa nr. 2 „Metodologia de lucru” . 

ALTE CLAUZE 

Art. 16  

(1) Orice modificare sau completare a clauzelor din Contract se face  prin Act Adițional, semnat de ambele  Părți. 
(2) Nulitatea unei clauze din Contract nu are niciun efect asupra valabilității celorlalte clauze sau Contractului în integralitatea 

sa. 
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CESIUNEA 

Art.17 Furnizorul va putea cesiona unui terț reprezentant Banca Comercială (sau instituție financiar bancară), drepturile de creanță 
ale sale rezultate din sau în legatură cu Contractul. 

 

LEGISLAȚIA APLICATĂ - SOLUȚIONAREA LITIGILOR 

Art. 18 

(1) Litigiile decurgând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor 
fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente din Bucureşti, conform înţelegerii părţilor. 

(2) Contractul este singura și unica întelegere între Părți, drept pentru care Părțile au semnat Contractul la data și anul 
amintite mai sus în două exemplare cu aceeaşi fortă juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte. 

(3) Prezentul contract a fost încheiat la data de XX.XX.XXXX în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă 
şi îşi va produce efectele începând cu  data semnarii, condiţionat de semnarea contractelor conexe de transport şi 
distribuţie. 

(4)  Anexele nr. 1, 2, 3, 4  fac parte integrantă din prezentul contract. 

 

 

 

Vânzător, 

SOLPRIM S.R.L.  

Cumpărător,  

 

Director General 

Romelia IVAN 
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ANEXA Nr. 1  

TERMINOLOGIE 

 

 

Termeni utilizați în Contract vor avea următorul înteles: 

 

„Autoritate competentă”' - Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (AUTORITATEA NATIONALA DE 
REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI),; 

„Acord Tehnic”- acordul tehnic privind exploatarea punctelor de predare/preluare comercială a gazelor naturale, aprobat prin 
decizia Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale Nr. 260/03.08.2001; 

„Cerinţa legală” - orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul României, de Guvern sau de Autoritatea competentă ; 

 „Gaze Naturale” – substanțe minerale combustibile constituite în amestecuri de hidrocarburi naturale acumulate în scoarța 
terestră și care, în condiții de suprafață, se prezintă în stare gazoasă, întrunind proprietățile fizice și chimice prevazute de SR 
3317/2003; 

„Preţul Contractual” (PC) - este definit și calculat conform procedurii agreate de părți și reprezintă preţul ce va fi plătit de 
Cumpărător Vânzătorului pentru gazele naturale puse la dispoziţie în baza Contractului; 

„Zi Lucrătoare” - înseamnă orice zi, alta decât Sâmbăta sau Duminica sau orice sărbătoare legală, în care băncile sunt în general 
deschise pentru operaţiuni în Romania; 

“Data Scadentă” – Data și/sau datele la care Cumpărătorul se obligă să efectueze plățile  pentru gazele naturale furnizate, conform 
prevederilor Contractului; dacă acea dată corespunde unei Zile Nelucrătoare, Ziua Lucrătoare imediat următoare; 

„Ziua gazieră de livrare”- înseamnă intervalul de douăzeci și patru de ore (24) consecutive care începe la orele 07:00 în orice zi 
calendaristică în timpul perioadei de livrare și care se termină la orele 07:00 în orice zi calendaristică succesivă cu referire la ora 
oficială din România, iar în zilele de trecere de la orarul de vară la cel de iarnă și invers, Ziua Gazieră va avea 23 de ore sau respectiv 
25 de ore. Referirile la o zi sau dată calendaristică vor fi referiri la data la care începe Ziua Gazieră de livrare. 

"Forța Majoră" - înseamnă orice eveniment sau împrejurare  independentă de voința unei Părți care actionează (sau a acționat) 
ca o persoană diligentă; 

„Sistemul de distribuție” - rețea de distribuție, respectiv ansamblul compus din conducte, instalații de reglare-măsurare, aparate 
și accesorii, care funcționează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, cu excepția instalației de utilizare; 

“Cantitate Contractată” – înseamnă cantitatea de gaze naturale în amestec intern/import, conform cerințelor Operatorului de 
Piață, furnizată de către Vânzător, Cumpărătorului, în conformitate cu prevederile Contractului pe durata Perioadei  de Livrare 
conform Ordinului Autoritatii Nationale De Reglementare In Domeniul Energiei nr. 62/24 iunie 2008, cu modificările și completările 
ulterioare și după caz, a Condițiilor tehnice prevăzute în Anexa 9 la Codul Rețelei; 

„Punctul de Livrare” - înseamnă stația sau stațiile de măsură la care Cumpărătorul este conectat în Sistemul de 
transport/distribuție operat de către Prestatorul de Servicii – S.C. Transgaz S.A./ Distribuitor local; 

„MC” ( Metru cub de gaze naturale ) - cantitatea de gaze naturale  care ocupă volumul unui cub cu latura de 1 metru, la 
temperatura de 15 ºC și presiunea de 1,01325 bar, în conformitate cu prevederile Acordului Tehnic; 

„MWh” ( Megawatt ora ) – reprezintă unitatea de măsură folosită la tranzacționarea gazelor naturale; 

„PCS” – (Putere calorifică superioară)” – înseamnă cantitatea de căldură degajată prin arderea completă în aer a unei cantităţi de 
un metru cub  (1 m3) de gaz natural, astfel încât presiunea absolută (1,01325 bar) la care are loc reacţia sa rămână constantă, 
reactanții și toate produsele de ardere sunt aduse la aceeași temperatură specifica de (25°C); toate aceste produse fiind în stare 
gazoasă cu excepţia apei formată prin ardere, care este transformată în stare lichidă la 25 ºC. PCS va fi exprimată în KWh/mc sau 
kWh/Nmc sau MJ/mc sau MJ/Nmc sau un multiplu al acestora, conform reglementărilor în vigoare la data livrării. 

„Cantitate Contractată Lunar” - CCL - înseamnă cantitatea contractată în MWh, pentru fiecare lună a Perioadei de Livrare, conform 
Anexei 1 la prezentul Contract, care face parte integrantă din Contract. 

 „Prestator de Servicii" - înseamnă operatorii rețelei de transport și distribuție de gaze naturale; 

„Codul Rețelei”- reglementează condiţiile şi regulile de utilizare a Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale (SNT) din 
România, modificat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 și 
completat cu Ordinul Președintelui Autoritatii Nationale De Reglementare In Domeniul Energiei nr. 53/01.07.2014; 
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„Operatorul sistemului de transport (OST)” – este SNTGN Transgaz S.A. Mediaș – prin  Dispeceratul Național de Gaze Naturale 
București, care întocmește bilanțul surse-consumuri de gaze naturale la nivel național, coordonează și urmărește realizarea 
acestuia. 

„Procent de import” – este valoarea procentuală a gazelor de import în total consum și este avizată anual/trimestriel/lunar de 
AutoritateaNationala De Reglementare In Domeniul Energiei. 

„Regulamentul de programare, funcționare și dispecerizare a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale - (RPFD)” – 
regulamentul elaborat de Operatorul S.N.T. (Transgaz S.A. Mediaș) și aprobat prin Decizia Președintelui Autoritatii Nationale De 
Reglementare In Domeniul Energiei Nr. 52/2001.  
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ANEXA Nr. 2  

Metodologie de lucru 

 

 

 

Art.1   

(1) Orice problemă apărută în desfăşurarea activităţii de furnizare va fi comunicată în cel mai scurt timp posibil, 
Departamentului Relaţii cu Clienţii din cadrul SOLPRIM S.R.L., înştiinţarea se poate face pe mai multe căi, prin  

Adresa de corespondență: Calea Floreasca, nr. 246C, et. 17, Camera 6, sector 1, București 

E-mail la adresa :  office@solprim.ro; 

E-mailul va fi transmis cu cerere de confirmare de primire. 

Fax la nr. : 021-318.07.71, fax automat; 

Se va tipări confirmarea de primire. 

Telefon la unul din numerele: 021-318.07.72; 021-318.07.77. 

Facturare: facturare@solprim.ro  

Financiar: financiar@solprim.ro 
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Anexa nr.  3  

Parametrii tehnici de furnizare a gazelor naturale: 

 

 

Art. 1  Punctul de Livrare:  

Puncte de livrare 

Presiune 
minimă la 
ieșirea din 
stația de 
reglare-
măsurare 
(bar) 

Presiune                 
minimă                              
de avarie                               
(bar) 

Debit minim 
de 
avarie  (mc/or
a) 

Capacitatea 
maximă 
rezervata 
(MWh/h) 

     

 

Art. 2 Perioada de Livrare este perioada cuprinsă între ziua gazieră de livrare XX.XX.XXXX și ziua gazieră de livrare XX.XX.XXXX 
conform Contractului. 

 

Art. 3 Cantitata Contractată Lunar pe Perioada de Livrare (CCL) 

Puncte de livrare U.M. 
LUNA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

 MWh              

 

Cantitatea Estimată Zilnică (CEZ) 

Art. 4 

(1) Cantitatea totală estimată aferentă Perioadei de Livrare este de X MWh.  
(2) Întreaga Cantitate Estimată la care se face referire în prezentul Contract este exprimată în [MWh], care este, la momentul 

semnării prezentului Contract, unitatea de măsură generală pentru tranzacţionarea  gazelor naturale din România. 
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ANEXA Nr. 4  

PREȚUL DE CONTRACT  

 

Prețul de Contract (PC), se va calcula astfel:   PC = Pbaza + Tt + RC + Td  

        

Art. 1 PREȚ DE BAZĂ pentru fiecare Interval Bază de Decontare  

 

lei/MWh PZU + 15% 

Art. 2  

  Tarif reglementat de transport - Tt lei/MWh 1.11 

 Rezervare de capacitate - RC lei/MWh 9.89 

 

  Tarif reglementat de distribuție aferentă categoriei de consum - Td – 
Categoria C1 DISTRIGAZ 

lei/MWh 32.32 

 

    

Art. 3 PREȚ CONTRACT  lei/MWh  

 

PC  = preţul contractual aplicabil în Luna de Livrare respectivă, în Lei/MWh, exclusiv acciza , TVA. 

Tt = reprezintă costul transportului gazelor naturale prin Sistemul Naţional de Transport în conformitate cu sistemul de tarifare 
publicat, aplicabil în Luna de Livrare respectivă.  

Td = tariful de distribuţie, aşa cum este publicat de autorităţile competente, corespunzător categoriei de consumatori în care se 
încadrează fiecare Punct de Livrare. 

Prețul contractual nu conține, acciză și TVA (aplicate conform legislației în vigoare). 

RC = Rezervarea de capacitate în sistemul de transport= 9.89 lei/MWh;  

Pentru fiecare an gazier , tariful de rezervare de capacitate și tariful volumetric se vor stabili în funcție de tarifele publicate de 
către autoritățile romane. 

            

              

     În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, apar modificări legislative ale tarifelor fixe (de distribuție, de transport, de 
înmagazinare sau de rezervare a capacității etc), acestea se vor aplica imediat, odata cu intrarea lor in vigoare. 
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Cumpărător,  

 

Director General 

Romelia IVAN 
 

 

mailto:office@solprim.ro

