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ANEXA Nr. 4 
 la metodologie  

 
 
 

CONTRACT 
DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE PRIN CONDUCTA ISACCEA III – NEGRU VODĂ II  

nr. ..........  din anul ........…. luna  ....... ……….ziua ……… 
 
 
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., cu sediul în localitatea………………………, strada………………  nr. …., 
judeţul/sectorul  ………………, cod poştal   ..........................., telefon …………….., fax …………., cod unic 
de înregistrare  ......................................................................, cod de înregistrare fiscală …………………….
 .............................................................................................., nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului 
……………………………………, având contul nr. ……………………………………,    deschis la 
.........................................., reprezentată legal prin …………………………….. , în calitate de prestator 
al serviciului de transport, denumită în continuare „operatorul de transport şi de sistem” sau „OTS”, pe 
de o parte, 
și  
...........................................................................................................................................................................  

(se va completa cu datele de identificare al utilizatorului de reţea) 
în calitate de utilizator al conductei de transport gaze naturale Isaccea III – Negru Vodă II, denumită în 
continuare conductă şi beneficiar al serviciilor de transport, denumită în cele ce urmează „utilizator al 
reţelei” sau „UR”, pe de altă parte,  
 
au convenit încheierea prezentului contract de transport, denumit în continuare „Contract”. 
 

I. Terminologie şi legislaţia aplicabilă 
 

Art. 1.  
(1) Termenii utilizaţi în prezentul Contract sunt definiţi în Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009  privind condițiile de acces la rețelele pentru 
transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, în Regulamentul 
(UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al rețelei privind 
mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de completare a 
Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul (UE) 
703/2015 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a unui cod de reţea pentru normele privind 
interoperabilitatea şi schimbul de date, Regulamentul (UE) 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 
de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaze, în Legea energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în 
Acordurile  încheiate între S.N.T.G.N. Transgaz – S.A şi Bulgartransgaz, respectiv S.N.T.G.N. 
Transgaz – S.A. şi Ukrtransgaz, denumite în continuare Acorduri încheiate cu operatorii de transport 
și de sistem adiacenți. 

(2) Prin Acorduri încheiate cu operatorii de transport și de sistem adiacenți se înțelege orice document 
convenit între S.N.T.G.N. Transgaz – S.A.  şi Bulgartransgaz, respectiv Ukrtransgaz care are ca 
obiect cel puțin, dar fără a se limita la, condițiile tehnice aferente stațiilor de măsurare a gazelor 
naturale Isaccea III, respectiv Negru Vodă II, condițiile minimale de operare a punctelor de 
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interconectare Isaccea III, Negru Vodă II, precum și condițiile minime de calitate a gazelor naturale 
transportate prin conducta Isaccea III - Negru Vodă II.  

(3) Prevederile Contractului se supun legislaţiei UE în materie, legislaţiei române în vigoare, precum şi 
prevederilor Acordurilor încheiate cu OTS adiacenți. . 

(4) Pentru  situaţiile care nu sunt prevăzute în mod explicit în prezentul Contract sunt aplicabile, 
prevederile Acordurilor încheiate cu OTS adiacenți.   

  
II. Obiectul Contractului 

Art. 2.  
(1) Obiectul prezentului Contract îl constituie prestarea serviciilor de transport (*) 

 ferme; 

 întreruptibile 
desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea 
capacităţii de transport în punctele de intrare/ieşire în/din conductă şi transportul prin conductă a cantităţilor 
determinate de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, în conformitate cu prevederile Acordurilor .  
____________ 
(*) Se completează în funcţie de tipul produselor de capacitate solicitate de UR şi alocate de OTS conform 
Metodologiei de alocare a capacităţii şi de stabilire a tarifelor pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 
III – Negru Vodă II. 

(2) Capacitatea rezervată în punctele de intrare/ieşire în/din conducta este prevăzută în Anexa nr. 1  la 
prezentul Contract şi este exprimată în kWh/zi. 

 
III.  Durata contractului 

Art. 3.  
(1) Prezentul Contract se încheie pentru (*): 

 trimestrul II, în intervalul ……….. (ziua/luna/anul) - ……….. (ziua/luna/anul); 

 trimestrul III, în intervalul ……….. (ziua/luna/anul) - ……….. (ziua/luna/anul); 

 trimestrul IV, în intervalul ……….. (ziua/luna/anul) - ……….. (ziua/luna/anul); 

 o lună, în intervalul ……….. (ziua/luna/anul) - ……….. (ziua/luna/anul); 
(2) Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către părţi (între prezenţi). În situația în care 

Părțile semnează la date diferite, Contractul intră în vigoare la data comunicării către OTS a 
exemplarului original al acestuia, semnat de către UR, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire. 

____________ 
(*) Se completează în funcţie de produsele de capacitate solicitate de UR şi alocate de OTS conform 
Metodologiei de alocare a capacităţii şi de stabilire a tarifelor pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 
III – Negru Vodă II. 
 

IV. Condiţii de limitare/întrerupere a capacităţilor întreruptibile de transport 
Art. 4.   

(1) Întreruperea capacităţii întreruptibile se realizează conform regulilor stipulate în Acordurile  încheiate 
cu OTS adiacenți. 
(2) UR acceptă necondiţionat limitarea/întreruperea capacităţii întreruptibile de transport dispusă în 
condiţiile prevăzute la alin. (1). 

NOTĂ: 
Prevederile art. 4 se vor prelua în contractele transmise de OTS exclusiv în cazul UR care au rezervat 
capacitate întreruptibilă de transport. 
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V. Măsurarea gazelor naturale în punctele de intrare/ieşire în/din conductă 

Art. 5.  
Măsurarea cantităţilor de gaze naturale şi determinarea cantităţilor de energie intrate/ieşite în/din 
conductă se realizează în conformitate cu prevederile Acordurilor încheiate cu OTS adiacenți. 

VI.  Facturare și plată 
Art. 6.   

(1) UR va plăti OTS contravaloarea serviciilor de transport prestate, calculată în baza preţului de 
adjudecare stabilit în urma licitaţiei pentru alocarea capacităţii şi a tarifului de transport volumetric 
aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.  

(2) Preţul de adjudecare stabilit în urma licitaţiei pentru alocarea capacităţii şi tariful de transport 
volumetric sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la Contract.  

(3) Facturarea lunară a contravalorii serviciilor ferme de transport al gazelor naturale prestate se 
realizează în baza capacităţii rezervate în punctele de intrare/ieşire în/din conductă , a numărului de 
ore din fiecare lună în care serviciile de transport nu au fost limitate/întrerupte şi a cantităţilor de 
gaze naturale predate/preluate, stabilite în baza alocărilor lunare conform prevederilor Acordurilor 
încheiate cu OTS adiacenți, precum şi, după caz, în baza celorlalte obligaţii care derivă din 
executarea prezentului Contract  

(4) Facturarea lunară a contravalorii serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prestate se 
realizează în baza capacităţii rezervate în punctele de intrare/ieşire în/din conductă, a numărului de 
ore din fiecare lună în care serviciile de transport nu au fost limitate/întrerupte şi a cantităţilor de 
gaze naturale predate/preluate de OTS, stabilite în baza alocărilor lunare conform prevederilor 
Acordurilor încheiate cu OTS adiacenți, precum şi, după caz, a celorlalte obligaţii de plată care derivă 
din executarea prezentului Contract.  

(5) Modalitatea de plată, precum şi desemnarea băncilor agreate pentru derularea operaţiunilor bancare 
se stabilesc de comun acord.  

(6) Plata contravalorii facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport, se face în termen de 15 
zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care termenul devine scadent într-o zi 
nelucrătoare,  acesta se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.  

(7) Plata contravalorii facturilor emise pentru celelalte obligaţii ce derivă din executarea Contractului se 
realizează în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care  termenul 
devine scadent într-o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare. 

(8) Plata în avans a contravalorii facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport se realizează 
până la data de începere a prestării serviciului de transport, în baza facturii de avans emisă în acest 
sens. 

(9) Obligaţia de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul OTS.  
(10) Facturarea contravalorii serviciilor de transport se va realiza după cum urmează: 

I) în cazul Contractelor trimestriale/lunare, OTS emite și transmite UR, până la data de 
cincisprezece a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, o factură 
aferentă serviciilor de transport prestate pentru luna precedentă, întocmită în baza alocărilor 
lunare; 

II) în cazul Contractelor trimestriale/lunare, în situația în care UR optează pentru plata în avans, 
OTS emite și transmite UR: 

a) cu minim 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare 
a serviciilor, o factură de plata in avans, a cărei valoare este egală cu valoarea 
capacitații rezervate calculate pentru perioada lunii de prestare a serviciilor, la care 
se adaugă valoarea componentei volumetrice calculate la nivelul Contractual al 
capacității pentru aceeași perioadă;.  
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b) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor, o factură 
de regularizare a plății, întocmită în baza alocării lunare.   

  
VII. Drepturile şi obligaţiile OTS 

Art. 7. OTS are următoarele drepturi: 
a) să încaseze de la UR contravaloarea serviciilor prestate şi a majorărilor de întârziere;   
b) să limiteze/ să întrerupă prestarea serviciilor de transport, cu un preaviz de 3 zile calendaristice, 

în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul 
Contract; 

c) să limiteze/ să întrerupă prestarea serviciilor de transport, cu un preaviz de 3 zile calendaristice, 
în cazul în care UR nu respectă orice alte prevederi din Contract;  

d) să refuze preluarea în conductă a gazelor naturale care nu respectă condiţiile minime de calitate 
prevăzute în Acordurile încheiate cu OTS adiacenți; 

e) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport în scopul realizării lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţii programate, cu notificarea prealabilă a UR; 

f) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport în scopul remedierii avariilor 
apărute pe conductă , cu informarea UR în maxim 6 ore; 

g) să întrerupă prestarea serviciilor de transport aferente capacităţii întreruptibile în conformitate 
cu regulile stabilite în Acordurile încheiate cu OTS adiacenți; 

h) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului Contract în cazul modificării 
circumstanţelor care au stat la baza semnării acestuia. 
 

Art. 8. OTS are următoarele obligaţii: 
a) să anunţe UR în legătură cu eventualele limitări/întreruperi în prestarea serviciilor de transport 

în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de plată; 
b) să reia prestarea serviciilor de transport în termen de 24 de ore de la data îndeplinirii obligaţiilor 

de plată; 
c) să preia de la UR în punctul de intrare, să transporte şi să livreze către UR în punctul de ieşire 

cantităţile de energie în conformitate cu nominalizările/renominalizările aprobate; 
d) să predea în punctul de ieșire cantitatea preluată în vederea transportului de la utilizatorul 

de rețea în punctul de intrare, fără a fi responsabil de potențialele diferențe dintre cantitățile 
nominalizate și cele efectiv preluate în punctul de intrare; 

e) să livreze gazele naturale în punctul de interconectare Negru Vodă II, cu respectarea condiţiilor 
de calitate a gazelor naturale prevăzute în Acorduri; 

f) să transmită UR un proces verbal lunar de alocare a energiei în punctul de ieşire din conductă; 
g) să permită accesul UR la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii în situaţia în 

care UR contestă factura emisă; 
h) să răspundă şi să soluţioneze sesizările UR, referitoare la prestarea serviciilor de transport, în 

condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 
i) să pună la dispoziția utilizatorului de rețea informațiile relevante conținute în Acordurile 

încheiate cu OTS adiacenți. 
j) Sa modifice și/sau să completeze prezentul contract în cazul modificării circumstanțelor care au 

stat la baza semnării acestuia. 
 

VIII. Drepturile şi obligaţiile UR 
Art. 9. UR are următoarele drepturi: 

a) să conteste facturile emise de OTS şi să solicite acestuia accesul la datele/documentele care 
au stat la baza emiterii acestora; 
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b) să refuze să preia în punctul de interconectare Negru Vodă II gazele naturale care nu respectă 
condiţiile de calitate prevăzute în Acordurile încheiate cu OTS adiacenți, numai sub condiţia 
respectării prevederilor art. 10, lit. b);  

c) să solicite OTS să modifice şi/sau să completeze prezentul Contract, în cazul în care ar aprecia 
ca fiind necesar. 
 

Art. 10. UR are următoarele obligaţii: 
a) să plătească integral şi la termen facturile emise de OTS, reprezentând contravaloarea serviciilor 

de transport prestate și, după caz, a celorlalte obligaţii de plată care derivă din executarea 
prezentului Contract; 

b) să plătească depăşirea de capacitate la nivelul celui mai mare preţ de adjudecare a licitaţiei 
pentru produsele trimestriale şi lunare aferente perioadei 01.01.2016-30.09.2016, preţ care nu 
poate fi mai mic decât preţul pentru produsul lunar, în situaţia în care cantităţile de gaze naturale 
alocate UR depăşesc nivelul capacităţii rezervate; 

c) să predea gazele naturale în punctul de interconectare Isaccea III, cu respectarea condiţiilor de 
calitate a gazelor naturale prevăzute în Acordurile încheiate cu OTS adiacenți. În situaţia în care, 
pe parcursul lunii de livrare, UR nu asigură condiţiile de calitate a gazelor naturale în punctul 
Isaccea III, cel puţin la nivelul prevăzut în Acordurile încheiate cu OTS adiacenți, OTS va preda 
în punctul Negru Vodă II gaze naturale cu o calitate similară, UR fiind răspunzător de toate 
consecinţele care decurg din neîndeplinirea obligaţiei;  

d) să accepte reducerea temporară a capacităţii şi a nominalizării/renominalizării aprobate în 
punctul Isaccea III, în cazul nerespectării condiţiilor de calitate a gazelor naturale; 

e) să anunţe OTS, prin intermediul nominalizării/renominalizării, în legătură cu partenerii săi şi 
respectiv cu cantităţile de energie aferente acestora conform regulilor stabilite prin Acordurile 
încheiate cu OTS adiacenți; 

f) să transmită nominalizări, în unităţi de energie, pentru fiecare zi gazieră la niveluri cantitative 
identice cu cele transmise operatorilor de transport şi de sistem adiacenți şi acceptate de către 
aceştia. Regulile de transformare între cantităţile de gaze exprimate în unităţi de volum şi cele 
exprimate în unităţi de energie vor fi publicate pe site-ul OTS; 

g) să accepte cantitățile de gaze naturale alocate  pe punctele de intrare/ieșire în/din conductă  
conform prevederilor din Acordurile încheiate cu OTS adiacenți; 

h) să accepte limitarea/întreruperea prestării serviciilor de transport în situaţiile prevăzute la art. 7 
lit. e) şi f);  

i) să accepte necondiţionat limitarea/întreruperea prestării serviciilor de transport aferente 
capacităţii întreruptibile de transport în conformitate cu dispozițiile Art. 4 din prezentul Contract. 

j) să respecte principiul egalităţii între nominalizările zilnice transmise OTS pentru punctele de 
interconectare Isaccea III şi Negru Vodă II. 
 

IX. Garanţii 
Art. 11.  

Pentru prestarea serviciilor de transport UR va prezenta OTS dovada bonităţii în vederea demonstrării 
capacităţii sale financiare de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul Contract.  

Art. 12.  
(1) UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia de bună execuție a contractului în forma prevăzută la art. 

13 și în suma prevăzută la art. 14, în termen de minimum 5 zile lucrătoare anterior prestării serviciului 
de transport. 

(2) UR poate fi exceptat de la obligația de a constitui garanţia de bună execuție a contractului  prevăzută 
la art. 13 în favoarea OTS dacă:  
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a) face dovada unui rating de creditare, emis de o agenţie de rating recunoscută de către OTS, cel 
puţin la același nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derulării Contractului;  

b) plătește în avans contravaloarea serviciilor de transport conform art. 6 din Contract. 
(3) În situația in care, pe durata Contractului, se schimbă fie nivelul rating-ului UR, fie agenția emitentă 

a rating-ului în raport cu prevederile la art. 12, alin. (2), lit. a), UR este obligat să facă dovada 
respectării prevederilor art. 12, alin. (1) şi (2), în cel mult 30 de zile consecutive de la data producerii 
modificării.      
 

Art. 13.  
(1) Garanția de bună execuție a contractului  este prezentată de către UR sub formă de:  

 scrisoare de garanţie bancară, pentru suma de … lei sau echivalentul în euro la cursul BCE din ziua 
emiterii garanției și/sau 

 cont garantat (depozit colateral) pentru suma de … lei sau echivalentul în euro la cursul BCE din 
ziua emiterii garanției și/sau 

 cont escrow, pentru suma de … lei sau echivalentul în euro la cursul BCE din ziua emiterii garanției. 
(2) OTS acceptă scrisoare de garanție bancară eliberată de către o bancă care are rating emis de una 

dintre următoarele agenţii de rating: Standard & Poors, Moody’s, Fitch, cel puţin la nivel investment 
grade.   

Art. 14.  
(1) Nivelul garanției constituite de UR conform art. 13 va fi egal cu:  

- de două ori valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente 
următoarei perioade de utilizare, în cazul contractelor trimestriale; 

- valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de 
utilizare, în cazul contractelor lunare. 

(2) În cazul în care nivelul garanţiei:  

 scade sub nivelul precizat la alin. (1), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanţiei 
financiare în mod corespunzător; 

 se situează peste nivelul precizat la alin. (1), OTS este obligat să restituie UR partea 
neutilizată din valoarea garanţiei. 

(3) Ajustarea nivelului garanţiei se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a 
înregistrat diminuarea/majorarea faţă de nivelul stabilit conform alin. (1). 

(4) Garanția constituită conform alin. (1) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de 
început a prestării serviciului de transport și își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de 
la expirarea duratei Contractului. 

Art. 15.   
(1) În situaţia în care UR face dovada bonităţii conform art. 12 (2) lit. a), OTS  poate cere, în anumite 

cazuri justificate, constituirea unei garanții de bună execuție prevăzută la art. 13 sau plata în avans 
a obligațiilor de plată care decurg din relația comercială cu UR. Cerințele pentru o garanţie sau plată 
în avans, se vor solicita și explica UR în formă scrisă. 

(2) Pentru serviciile de transport, este considerat caz justificat situația în care UR este în întârziere 
pentru o sumă de cel puțin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligațiilor de plata 
parțiale, după ce a fost primită de la OTS o notificare în acest sens. 

Art. 16.  
(1) OTS are dreptul de a executa garanţiile prevăzute în prezentul capitol dacă UR nu îşi îndeplineşte 

integral sau parţial obligaţiile contractuale, ori le îndeplineşte cu întârziere. 
(2) Anterior executării garanţiei, OTS are obligaţia de a notifica UR, precizând obligaţiile care nu au fost 

respectate. 
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(3) Notificarea privind executarea garanţiei va fi transmisă pe fax de către OTS, în termen de 24 ore de 
la expirarea termenului scadent stabilit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6). 

(4) În situaţia executării garanţiei parţial sau total, UR are obligaţia de a reconstitui garanţia conform art. 
14 alin. (2) şi alin. (3). 

Art. 17. Plăți în avans pentru prestarea serviciului de transport: 
(1) Utilizatorul de rețea poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție pentru prestarea serviciului de 

transport prin efectuarea de plăți în avans. În acest sens utilizatorul de rețea declară operatorului 
sistemului de transport în scris, în termen de minim 7 zile lucrătoare anterior datei de începere a 
prestării serviciului de transport, opţiunea de plată în avans în locul stabilirii garanției. 

(2) Suma de plată în avans este egală cu factura lunară estimată pentru serviciile de transport aferente 
următoarei perioade de utilizare conform art. 6 din Contract.  

(3) Plata în avans/factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a 
efectuat plata. 

(4) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii 
respective, diferența este plătită de către utilizatorul de rețea la data scadentă a facturii. 

(5) Utilizatorul de rețea poate solicita o anulare a opţiunii privind plata în avans, condiţionat de 
constituirea unei garanţii prevăzute la art. 12 (2) lit. a) sau art. 13. 

 
X. Clauza de confidenţialitate 

Art. 18.  
(1)  Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea datelor, documentelor şi a informaţiilor obţinute 

din derularea Contractului. 
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1), datele, documentele şi informaţiile care: 

a) au fost cunoscute părţii contractante înainte ca ele să fi fost primite de la cealaltă parte 
contractantă, sau 

b) au fost dezvăluite după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru 
asemenea dezvăluire, sau 

c) fac obiectul unei obligaţii legale privind dezvăluirea. 
(3) Prevederile prezentului articol produc efecte pentru o perioadă de cinci ani de la încetarea 

raporturilor contractuale. 
 

Art. 19.  
Nerespectarea obligațiilor care decurg din art. 18 privind confidențialitatea Contractului atrage 
răspunderea părții culpabile, stabilită în conformitate cu prevederile legale.   

 
XI. Răspundere contractuală  

Art. 20.  
(1)  Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6), atrage:  

a) perceperea de majorări de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, egale cu nivelul 
dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi 
de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea 
integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii;  

b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu un preaviz de 3 zile 
calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice 
prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii integrale sau îndeplinirii parțiale a obligaţiei de plată.  

(2) În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în 
mod corespunzător.  
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(3) În cazul în care UR nu respectă termenul privind semnarea documentelor care stau la baza facturării, 
UR este direct răspunzător de eventualele sancțiuni suportate de către OTS din acest motiv. 

 
Art. 21.  

Ca efect al neîndeplinirii culpabile, în tot sau în parte, a obligaţiilor contractuale asumate de UR, 
altele decât obligaţia de plată, OTS are dreptul de a solicita, în raport cu eventualul prejudiciu 
înregistrat, daune-interese, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 

Art. 22. 
Neîndeplinirea culpabilă, în tot sau în parte, a obligaţiilor contractuale asumate de OTS, conferă 
dreptul UR de a solicita, în raport cu eventualul prejudiciu înregistrat, daune-interese, în condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 

XII. Forţa majoră  
Art. 23. 

(1) Forţa majoră este acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care exonerează 
părţile de răspundere, în conformitate cu prevederile Codului civil . 

(2) În cazul unui pretins caz de forţă majoră, partea în cauză are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în 
termen de maximum 48 de ore de la apariţia acestuia, notificare urmată de comunicarea înscrisului 
justificativ, emis de instituţiile abilitate ale statului, în termen de maximum 20 de zile de la aceeaşi 
dată. 

(3) Părţile contractante au obligaţia depunerii diligenţelor necesare, în vederea diminuării efectelor 
generate de apariţia cazului de forţă majoră.  

(4) În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 30 de zile calendaristice, părţile au dreptul 
să solicite încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna din ele să aibă dreptul de a pretinde 
dezdăunări. 

Art. 24.  
(1) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către partea care ar fi 

fost chemată să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.  
(2) Prevederile art. 23 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.  

Art. 25 
(1) Părţile sunt exonerate de răspundere atunci când executarea unei obligaţii a devenit imposibilă din 

cauza unor circumstanţe care nu îi sunt imputabile părţii care trebuia să o îndeplinească.  
(2) Prevederile art. 23 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător. 

 
XIII. Încetarea Contractului 

Art. 26. 
(1) Prezentul Contract încetează: 
a) prin acordul de voinţă al Părţilor; 
b) la expirarea duratei Contractului; 
c) prin încetare de plin drept şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazul neîndeplinirii uneia din  

cerinţele privind accesul la serviciile de transport în conductă;  
d) prin încetare de plin drept şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazul neîndeplinirii cerinţelor 

financiare prevăzute la Capitolul IX – Garanţii din Contract; 
e) prin denunţare unilaterală, în caz de faliment, dizolvare, lichidare sau retragere a licenţei, după caz,  

a partenerului contractual în baza unei notificări prealabile; 
f) pentru caz de forţă majoră, în condiţiile art. 23.  
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(2) Încetarea Contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor contractuale născute în mod valabil pe 
parcursul derulării prezentului Contract, indiferent de momentul scadenţei acestora.  

 
XIV. Notificări 

Art. 27. 
(1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului Contract să îşi notifice reciproc, în scris, la 

sediul prevăzut în partea introductivă a Contractului, orice modificare a circumstanţelor avute în 
vedere la data semnării acestuia. 

(2) Termenul de notificare este de maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de 
circumstanţe, dacă prin Contract nu se prevede alt termen. 

(3) Notificările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii 
comunicării. 

(4) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. 
 
XV. Soluţionarea litigiilor 
Art. 28.  

Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea 
Contractului să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea pe cale 
amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de pe teritoriul României.  

 
XVI. Cesionarea Contractului  
Art. 29 

(1) Nici una dintre Părţi nu va putea ceda unui terţ, în orice mod, în tot sau în parte, drepturile şi/sau 
obligaţiile sale decurgând din prezentul Contract decât cu acordul scris al celeilalte părţi, care nu 
poate fi refuzat nemotivat. 

(2) Notificarea intenţiei de cesionare se înaintează celeilalte părţi cu minimum 10 zile lucrătoare înaintea 
datei de cesionare planificate. 

(3) Partea notificată are obligaţia de a răspunde motivat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 
data înregistrării notificării. 

(4) În situaţia în care partea notificată în condiţiile alin. (3) nu răspunde sau, după caz, răspunde 
nemotivat, intenţia de cesionare se consideră: 
a) neacceptată, în situaţia cesionării contractului, conform legislaţiei în vigoare; 
b) acceptată, în situaţia cesiunilor de creanţă/de datorie. 

 
XVII. Alte clauze 

Art. 30 
(1) Prezentul Contract poate fi modificat sau completat cu acordul Părţilor, sub condiţia respectării 

legislaţiei în vigoare. 
(2) Contractul se încheie în limba română. În situaţia în care Contractul se încheie într-o formă bilingvă 

prevalează varianta în limba română. 
Art. 31. Contractul este guvernat de legea română. 
Art. 32. Anexele nr.1 si nr. 2 fac parte integrantă din prezentul Contract: 

 
Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare originale sau cu aceeaşi 

valoare juridică, şi fiecare parte declară că a primit un astfel de exemplar original.  
 
 
          OTS             UR 



10 

 

Reprezentant legal, Reprezentant legal, 
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Anexa Nr. 1 
la contractul de transport 

 al gazelor naturale 
CAPACITATEA REZERVATĂ 
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Anexa Nr. 2 
la contractul de transport 

 al gazelor naturale 
TARIFE 

 
 
 

 


