RAPORT CURENT
Conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017
Data raportului: 14.09.2020
Denumirea entități emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ
Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaş, nr.1, jud. Sibiu
Numărul de telefon/fax: 0269803333/0269839029
Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/301/2000
Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

EVENIMENTE DE RAPORTAT
SNTGN Transgaz SA Mediaș informează pe toți cei interesați asupra actelor juridice încheiate cu societăți în
care Statul Român își exercită controlul direct sau indirect si a căror valoare cumulată reprezintă cel puțin
echivalentul in lei a 50.000 de euro:
Datele Contractului
Părți contractante
Data încheierii şi natura
contractului
Obiectul Contractului
Valoarea contractului
Creanțe reciproce

Garanții constituite, penalități
stipulate

Clauze contractuale prevăzute in contract
încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Contract nr. 24/21.08.2020 (perioada 1 octombrie 2020 – 1 octombrie 2021)
prestarea serviciilor anuale de transport aferent punctelor de intrare în SNT
125.254.495,47 lei – Valoarea estimată a actului juridic cu TVA (lei)
Garanții:
ART. 14
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fiecare parte va constitui în
favoarea celeilalte părţi o garanţie în conformitate cu prevederile Codului reţelei.
(2) În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), OTS va face dovada
ratingului de creditare.
(3) UR este exceptat de la obligaţia de a constitui garanţia financiară de plată în
favoarea OTS dacă:
a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agenţiile de rating
agreate de OTS sau cel puţin la acelaşi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe
perioada derulării prezentului contract;
b) plăteşte în avans contravaloarea serviciilor de transport.
(4) În situaţia în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de
rating acordat UR, fie agenţia agreată de OTS, UR este obligat să notifice OTS în
termen de 3 zile lucrătoare de la producerea modificării şi să facă dovada
îndeplinirii obligaţiilor privind garanţiile cuprinse în prezentul Capitol în termen de
cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării.
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ART. 15
(1) Garanţia financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de:
a) scrisoare de garanţie bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii
Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei (conform modelului prevăzut în
anexa nr. 4); şi/sau
b) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul
Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei; şi/sau
c) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene
din ziua emiterii garanţiei.
(2) OTS acceptă scrisoare de garanţie bancară eliberată de către o bancă care are
rating emis de una dintre agenţiile de rating: Standard&Poors, Moody’s sau Fitch,
cel puţin la nivel de „investment grade“. Echivalenţa dintre nivelurile de rating
acordate de cele trei agenţii este publicată pe pagina de internet a OTS.
ART. 16
(1) În situaţia în care UR face dovada bonităţii conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS
poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanţii financiare de
plată în conformitate cu prevederile art. 15 sau plata în avans a obligaţiilor de plată
care decurg din relaţia comercială cu UR. Cerinţele pentru o garanţie sau plată în
avans se vor solicita şi explica UR în formă scrisă.
(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situaţia în care UR
este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puţin 10% din valoarea ultimei
facturi sau din valoarea obligaţiilor de plată parţiale, după ce a fost primită de la
OTS o notificare în acest sens.
ART. 17
(1) UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în suma prevăzută
la alin. (2), cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare
a serviciului de transport.
(2) Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea
medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente
următoarei perioade de utilizare.
(3) Garanţia financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând
cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi
îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin
ajungerea lui la termen.
(4) UR poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea serviciului
de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, UR declară OTS, în
scris, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de
rezervare de capacitate, opţiunea de plată în avans.
(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru
serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.
(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a
lunii pentru care s-a efectuat plata.
(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de
regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UR la data scadentă a
facturii.
(8) UR poate renunţa la opţiunea privind plata în avans, condiţionat de constituirea
unei garanţii financiare de plată în condiţiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.
ART. 20
(1) Garanţia de plată emisă conform art. 17 alin. (1) este valabilă începând cu ziua
bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi îşi
încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin
ajungerea lui la termen.
(2) În cazul în care nivelul garanţiei financiare de plată:
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a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este
obligat să suplimenteze nivelul garanţiei financiare în mod corespunzător;
b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS
este obligat să restituie UR diferenţa dintre nivelul efectiv al garanţiei şi cel
precizat la art. 17 alin. (2).
(3) Ajustarea nivelului garanţiei de plată 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 art. 17 alin. (2).
(4) OTS are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei prevăzute în prezentul
articol în limita prejudiciului creat dacă UR nu îşi îndeplineşte integral sau parţial
obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte cu întârziere.
(5) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei, OTS are obligaţia de a notifica
UR, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
(6) Notificarea privind executarea garanţiei va fi transmisă pe fax de către OTS, în
termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. a).
(7) În situaţia executării garanţiei parţial sau total, UR are obligaţia de a reconstitui
garanţia în termen de 5 zile de la executare.
Penalități:
ART. 23
(1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin.
(1), atrage:
a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii
neachitate, egală 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, sau până la executarea garanţiei prevăzută în contract, în cazul
neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data
scadenţei;
b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu
preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării
termenului de 15 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii
obligaţiei de plată;
c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu
preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care suma
aferentă dezechilibrelor UR depăşeşte valoarea garanţiilor pentru echilibrare.
(2) În cazul în care data scadenţei sau ziua imediat următoare expirării termenului
de graţie este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod
corespunzător.
ART. 24
În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea
de transfer al capacităţii rezervate şi neutilizate, procedându-se la transferul
obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată,
pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate şi aceea
a încetării contractului.
ART. 25
(1) UR este îndrituit să solicite şi să primească o sumă determinată în funcţie de
tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate, în conformitate cu prevederile
Codului reţelei, în cazul în care OTS nu menţine la dispoziţia UR întreaga capacitate
de transport rezervată de acesta.
(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul
înregistrat, UR are dreptul să solicite şi să primească suplimentar daune-interese,
până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situaţia în care OTS nu
îşi îndeplineşte obligaţia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale,
precum şi orice alte obligaţii stabilite prin prezentul contract.
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Termene și modalități de plata

Părți contractante
Data încheierii şi natura
contractului
Obiectul Contractului
Valoarea contractului
Creanțe reciproce

Garanții constituite, penalități
stipulate

ART. 6
(1) UR va plăti OTS contravaloarea capacităţii de transport rezervate, stabilită în
baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul în care poate fi
utilizată capacitatea rezervată.
(2) OTS va plăti UR contravaloarea capacităţii de transport neasigurată, stabilită în
baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul în care UR nu a putut
utiliza capacitatea rezervată.
(3) Utilizatorul reţelei va plăti operatorului de transport şi de sistem, suplimentar,
după caz, tarifele prevăzute în Codul reţelei.
(4) Tarifele menţionate la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul
contract.
(5) OTS va transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a
prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare „facturi
lunare“), după caz:
a) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă;
b) o factură aferentă contravalorii tarifului de depăşire a capacităţii rezervate,
calculată în conformitate cu prevederile art. 99 din Codul reţelei, şi/sau a
contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacităţii rezervate, calculată în
conformitate cu prevederile art. 101 din Codul reţelei, după caz;
c) o factură aferentă contravalorii capacităţii suplimentare, calculată în
conformitate cu prevederile art. 51 din Codul reţelei, rezultată în urma
nominalizării de către UR a unei cantităţi de gaze naturale care depăşeşte
capacitatea rezervată de UR într-un punct de intrare în SNT.
(6) În situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite UR,
cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de
prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu
valoarea capacităţii rezervate calculată pentru perioada lunii de prestare a
serviciilor.
ART. 7
(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) se face în termen de 15
zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care data scadenţei este
zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.
(2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) se realizează până la
data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans emise
în acest sens.
încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Contract nr. 90/21.08.2020 (perioada 1 octombrie 2020 – 1 octombrie 2021)
prestarea serviciilor anuale de transport aferent punctelor de ieșire din SNT
18.894.707,13 lei – Valoarea estimată a actului juridic cu TVA (lei)
Garanții:
ART. 14
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fiecare parte va constitui în
favoarea celeilalte parţi o garanţie în conformitate cu prevederile Codului reţelei.
(2) În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) din prezentul articol OTS
va face dovada ratingului de creditare.
(3) UR este exceptat de la obligaţia de a constitui garanţia financiară de plată în
favoarea OTS dacă:
a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agenţiile de rating
agreată de OTS sau cel puţin la acelaşi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe
perioada derulării prezentului contract;
b) plăteşte în avans contravaloarea serviciilor de transport.
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(4) În situaţia în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de
rating acordat UR, fie agenţia agreată de OTS, UR este obligat să notifice OTS în
termen de 3 zile lucrătoare de la producerea modificării şi să facă dovada
îndeplinirii obligaţiilor privind garanţiile cuprinse în prezentul capitol în termen de
cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării.
ART. 15
(1) Garanţia financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de:
a) scrisoare de garanţie bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii
Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei (conform modelului prevăzut în
anexa nr. 4); şi/sau
b) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul
Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei; şi/sau
c) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene
din ziua emiterii garanţiei.
(2) OTS acceptă scrisoare de garanţie bancară eliberată de către o bancă care are
rating emis de una dintre agenţiile de rating: Standard & Poors, Moody’s sau Fitch,
cel puţin la nivel de „investment grade“. Echivalenţa dintre nivelurile de rating
acordate de cele trei agenţii este publicată pe pagina de internet a OTS.
ART. 16
(1) În situaţia în care UR face dovada bonităţii conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS
poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanţii financiare de
plată în conformitate cu prevederile art. 15 sau plata în avans a obligaţiilor de plată
care decurg din relaţia comercială cu UR. Cerinţele pentru o garanţie sau plată în
avans se vor solicita şi explica UR în formă scrisă.
(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situaţia în care UR
este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puţin 10% din valoarea ultimei
facturi sau din valoarea obligaţiilor de plată parţiale, după ce a fost primită de la
OTS o notificare în acest sens.
ART. 17
(1) UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în suma prevăzută
la alin. (2), cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare
a serviciului de transport.
(2) Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea
medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente
următoarei perioade de utilizare.
(3) Garanţia financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând
cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi
îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin
ajungerea lui la termen.
(4) UR poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea serviciului
de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, UR declară OTS, în
scris, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de
rezervare de capacitate, opţiunea de plată în avans.
(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru
serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.
(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a
lunii pentru care s-a efectuat plata.
(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de
regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UR la data scadentă a
facturii.
(8) UR poate renunţa la opţiunea privind plata în avans, condiţionat de constituirea
unei garanţii financiare de plată în condiţiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.
ART. 20
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(1) Garanţia de plată emisă conform art. 17 alin. (1) este valabilă începând cu ziua
bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi îşi
încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin
ajungerea lui la termen.
(2) În cazul în care nivelul garanţiei financiare de plată:
a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este
obligat să suplimenteze nivelul garanţiei financiare în mod corespunzător;
b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS
este obligat să restituie UR diferenţa dintre nivelul efectiv al garanţiei şi cel
precizat la art. 17 alin. (2).
(3) Ajustarea nivelului garanţiei de plată 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 art. 17 alin. (2).
(4) OTS are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei prevăzute în prezentul
articol în limita prejudiciului creat dacă UR nu îşi îndeplineşte integral sau parţial
obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte cu întârziere.
(5) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei, OTS are obligaţia de a notifica
UR, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
(6) Notificarea privind executarea garanţiei va fi transmisă pe fax de către OTS, în
termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. a).
(7) În situaţia executării garanţiei parţial sau total, UR are obligaţia de a reconstitui
garanţia în termen de 5 zile de la executare.
Penalități:
ART. 23
(1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin.
(1), atrage:
a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii
neachitate, egală 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, sau până la executarea garanţiei prevăzute în
contract, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile
calendaristice de la data scadenţei;
b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale,
cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării
termenului de 15 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii
obligaţiei de plată;
c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale,
cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care
suma aferentă dezechilibrelor UR depăşeşte valoarea garanţiilor pentru
echilibrare.
(2) În cazul în care data scadenţei sau ziua imediat următoare expirării termenului
de graţie este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod
corespunzător.
ART. 24
În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea
de transfer a capacităţii rezervate şi neutilizate, procedându-se la transferul
obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată,
pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate şi aceea
a încetării contractului.
ART. 25
(1) UR este îndrituit să solicite şi să primească o sumă determinată în funcţie de
tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate, în conformitate cu prevederile
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Termene și modalități de plata

Părți contractante
Data încheierii şi natura
contractului
Obiectul Contractului
Valoarea contractului

Codului reţelei, în cazul în care OTS nu menţine la dispoziţia UR întreaga capacitate
de transport rezervată de acesta.
(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul
înregistrat, UR are dreptul să solicite şi să primească suplimentar daune-interese,
până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situaţia în care OTS nu
îşi îndeplineşte obligaţia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale,
precum şi orice alte obligaţii stabilite prin prezentul contract.
ART. 6
(1) UR va plăti OTS contravaloarea capacităţii de transport rezervate, stabilită în
baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul în care poate fi
utilizată capacitatea rezervată, precum şi tariful aferent componentei volumetrice,
aplicabil în aceeaşi perioadă, pentru cantitatea de gaze naturale transportată,
stabilită în baza alocărilor finale.
(2) OTS va plăti UR contravaloarea capacităţii de transport neasigurată, stabilită în
baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul în care UR nu a putut
utiliza capacitatea rezervată.
(3) Utilizatorul reţelei va plăti operatorului de transport şi de sistem, suplimentar,
după caz, tarifele prevăzute în Codul reţelei.
(4) Tarifele menţionate la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în anexa nr.1 la prezentul
contract.
(5) OTS va transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a
prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare „facturi
lunare“) întocmite pe baza alocărilor finale, după caz:
a) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă,
întocmită în baza alocărilor finale;
b) o factură aferentă contravalorii tarifului de depăşire a capacităţii rezervate,
calculată în conformitate cu prevederile art. 99 din Codul reţelei, şi/sau a
contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacităţii rezervate, calculată în
conformitate cu prevederile art. 101 din Codul reţelei, după caz;
c) o factură aferentă contravalorii capacităţii suplimentare, calculată în
conformitate cu prevederile art. 51 din Codul reţelei, rezultată în urma
nominalizării de către UR a unei cantităţi de gaze naturale care depăşeşte
capacitatea rezervată de UR într-un punct de ieşire din SNT.
(6) În situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite UR:
(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de
prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu
valoarea capacităţii rezervate, calculată pentru perioada lunii de prestare a
serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice, calculată la
nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă;
(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor,
o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării finale.
ART. 7
(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) şi alin. (6) pct. (ii) se face
în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care
data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea
zi lucrătoare.
(2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) pct. (i) se realizează până
la data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans
emise în acest sens.
încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Contract nr. 17T/21.08.2020 pentru trimestrul IV 2020
prestarea serviciilor trimestriale de transport aferent punctelor de ieșire din SNT
965.919,05 lei – Valoarea estimată a actului juridic cu TVA (lei)
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Creanțe reciproce

Garanții constituite, penalități
stipulate

Garanții:
ART. 14
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fiecare parte va constitui în
favoarea celeilalte parţi o garanţie în conformitate cu prevederile Codului reţelei.
(2) În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) din prezentul articol OTS
va face dovada ratingului de creditare.
(3) UR este exceptat de la obligaţia de a constitui garanţia financiară de plată în
favoarea OTS dacă:
a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agenţiile de rating
agreată de OTS sau cel puţin la acelaşi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe
perioada derulării prezentului contract;
b) plăteşte în avans contravaloarea serviciilor de transport.
(4) În situaţia în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de
rating acordat UR, fie agenţia agreată de OTS, UR este obligat să notifice OTS în
termen de 3 zile lucrătoare de la producerea modificării şi să facă dovada
îndeplinirii obligaţiilor privind garanţiile cuprinse în prezentul capitol în termen de
cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării.
ART. 15
(1) Garanţia financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de:
a) scrisoare de garanţie bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii
Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei (conform modelului prevăzut în
anexa nr. 4); şi/sau
b) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul
Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei; şi/sau
c) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene
din ziua emiterii garanţiei.
(2) OTS acceptă scrisoare de garanţie bancară eliberată de către o bancă care are
rating emis de una dintre agenţiile de rating: Standard & Poors, Moody’s sau Fitch,
cel puţin la nivel de „investment grade“. Echivalenţa dintre nivelurile de rating
acordate de cele trei agenţii este publicată pe pagina de internet a OTS.
ART. 16
(1) În situaţia în care UR face dovada bonităţii conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS
poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanţii financiare de
plată în conformitate cu prevederile art. 15 sau plata în avans a obligaţiilor de plată
care decurg din relaţia comercială cu UR. Cerinţele pentru o garanţie sau plată în
avans se vor solicita şi explica UR în formă scrisă.
(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situaţia în care UR
este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puţin 10% din valoarea ultimei
facturi sau din valoarea obligaţiilor de plată parţiale, după ce a fost primită de la
OTS o notificare în acest sens.
ART. 17
(1) UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în suma prevăzută
la alin. (2), cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare
a serviciului de transport.
(2) Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea
medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente
următoarei perioade de utilizare.
(3) Garanţia financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând
cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi
îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin
ajungerea lui la termen.
(4) UR poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea serviciului
de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, UR declară OTS, în
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scris, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de
rezervare de capacitate, opţiunea de plată în avans.
(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru
serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.
(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a
lunii pentru care s-a efectuat plata.
(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de
regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UR la data scadentă a
facturii.
(8) UR poate renunţa la opţiunea privind plata în avans, condiţionat de constituirea
unei garanţii financiare de plată în condiţiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.
ART. 20
(1) Garanţia de plată emisă conform art. 17 alin. (1) este valabilă începând cu ziua
bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi îşi
încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin
ajungerea lui la termen.
(2) În cazul în care nivelul garanţiei financiare de plată:
a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este
obligat să suplimenteze nivelul garanţiei financiare în mod corespunzător;
b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS
este obligat să restituie UR diferenţa dintre nivelul efectiv al garanţiei şi cel
precizat la art. 17 alin. (2).
(3) Ajustarea nivelului garanţiei de plată 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 art. 17 alin. (2).
(4) OTS are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei prevăzute în prezentul
articol în limita prejudiciului creat dacă UR nu îşi îndeplineşte integral sau parţial
obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte cu întârziere.
(5) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei, OTS are obligaţia de a notifica
UR, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
(6) Notificarea privind executarea garanţiei va fi transmisă pe fax de către OTS, în
termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. a).
(7) În situaţia executării garanţiei parţial sau total, UR are obligaţia de a reconstitui
garanţia în termen de 5 zile de la executare.
Penalități:
ART. 23
(1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin.
(1), atrage:
a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii
neachitate, egală 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, sau până la executarea garanţiei prevăzute în
contract, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile
calendaristice de la data scadenţei;
b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale,
cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării
termenului de 15 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii
obligaţiei de plată;
c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale,
cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care
suma aferentă dezechilibrelor UR depăşeşte valoarea garanţiilor pentru
echilibrare.
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Termene și modalități de plata

(2) În cazul în care data scadenţei sau ziua imediat următoare expirării termenului
de graţie este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod
corespunzător.
ART. 24
În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea
de transfer a capacităţii rezervate şi neutilizate, procedându-se la transferul
obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată,
pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate şi aceea
a încetării contractului.
ART. 25
(1) UR este îndrituit să solicite şi să primească o sumă determinată în funcţie de
tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate, în conformitate cu prevederile
Codului reţelei, în cazul în care OTS nu menţine la dispoziţia UR întreaga capacitate
de transport rezervată de acesta.
(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul
înregistrat, UR are dreptul să solicite şi să primească suplimentar daune-interese,
până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situaţia în care OTS nu
îşi îndeplineşte obligaţia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale,
precum şi orice alte obligaţii stabilite prin prezentul contract.
ART. 6
(1) UR va plăti OTS contravaloarea capacităţii de transport rezervate, stabilită în
baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul în care poate fi
utilizată capacitatea rezervată, precum şi tariful aferent componentei volumetrice,
aplicabil în aceeaşi perioadă, pentru cantitatea de gaze naturale transportată,
stabilită în baza alocărilor finale.
(2) OTS va plăti UR contravaloarea capacităţii de transport neasigurată, stabilită în
baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul în care UR nu a putut
utiliza capacitatea rezervată.
(3) Utilizatorul reţelei va plăti operatorului de transport şi de sistem, suplimentar,
după caz, tarifele prevăzute în Codul reţelei.
(4) Tarifele menţionate la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în anexa nr.1 la prezentul
contract.
(5) OTS va transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a
prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare „facturi
lunare“) întocmite pe baza alocărilor finale, după caz:
a) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă,
întocmită în baza alocărilor finale;
b) o factură aferentă contravalorii tarifului de depăşire a capacităţii rezervate,
calculată în conformitate cu prevederile art. 99 din Codul reţelei, şi/sau a
contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacităţii rezervate, calculată în
conformitate cu prevederile art. 101 din Codul reţelei, după caz;
c) o factură aferentă contravalorii capacităţii suplimentare, calculată în
conformitate cu prevederile art. 51 din Codul reţelei, rezultată în urma
nominalizării de către UR a unei cantităţi de gaze naturale care depăşeşte
capacitatea rezervată de UR într-un punct de ieşire din SNT.
(6) În situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite UR:
(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de
prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu
valoarea capacităţii rezervate, calculată pentru perioada lunii de prestare a
serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice, calculată la
nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă;
(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor,
o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării finale.
ART. 7
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Părți contractante
Data încheierii şi natura
contractului
Obiectul Contractului
Valoarea contractului
Creanțe reciproce

Garanții constituite, penalități
stipulate

(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) şi alin. (6) pct. (ii) se face
în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care
data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea
zi lucrătoare.
(2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) pct. (i) se realizează până
la data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans
emise în acest sens.
încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Contract nr. 885L/19.08.2020 pentru luna septembrie 2020
prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de ieșire din SNT
1.038.870,00 lei – Valoarea estimată a actului juridic cu TVA (lei)
Garanții:
ART. 14
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fiecare parte va constitui în
favoarea celeilalte parţi o garanţie în conformitate cu prevederile Codului reţelei.
(2) În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) din prezentul articol OTS
va face dovada ratingului de creditare.
(3) UR este exceptat de la obligaţia de a constitui garanţia financiară de plată în
favoarea OTS dacă:
a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agenţiile de rating
agreată de OTS sau cel puţin la acelaşi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe
perioada derulării prezentului contract;
b) plăteşte în avans contravaloarea serviciilor de transport.
(4) În situaţia în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de
rating acordat UR, fie agenţia agreată de OTS, UR este obligat să notifice OTS în
termen de 3 zile lucrătoare de la producerea modificării şi să facă dovada
îndeplinirii obligaţiilor privind garanţiile cuprinse în prezentul capitol în termen de
cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării.
ART. 15
(1) Garanţia financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de:
a) scrisoare de garanţie bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii
Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei (conform modelului prevăzut în
anexa nr. 4); şi/sau
b) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul
Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei; şi/sau
c) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene
din ziua emiterii garanţiei.
(2) OTS acceptă scrisoare de garanţie bancară eliberată de către o bancă care are
rating emis de una dintre agenţiile de rating: Standard & Poors, Moody’s sau Fitch,
cel puţin la nivel de „investment grade“. Echivalenţa dintre nivelurile de rating
acordate de cele trei agenţii este publicată pe pagina de internet a OTS.
ART. 16
(1) În situaţia în care UR face dovada bonităţii conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS
poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanţii financiare de
plată în conformitate cu prevederile art. 15 sau plata în avans a obligaţiilor de plată
care decurg din relaţia comercială cu UR. Cerinţele pentru o garanţie sau plată în
avans se vor solicita şi explica UR în formă scrisă.
(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situaţia în care UR
este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puţin 10% din valoarea ultimei
facturi sau din valoarea obligaţiilor de plată parţiale, după ce a fost primită de la
OTS o notificare în acest sens.
ART. 18
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(1) UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în suma prevăzută
la alin. (2), cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare
a serviciului de transport.
(2) Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea
facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade
de utilizare.
(3) Garanţia financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând
cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi
îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin
ajungerea lui la termen.
(4) UR poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea serviciului
de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, UR declară OTS, în
scris, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data terminării perioadei
de rezervare de capacitate, opţiunea de plată în avans.
(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru
serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.
(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a
lunii pentru care s-a efectuat plata.
(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de
regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UR la data scadentă a
facturii.
Penalități:
ART. 23
(1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin.
(1), atrage:
a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii
neachitate, egală 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, sau până la executarea garanţiei prevăzute în
contract, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile
calendaristice de la data scadenţei;
b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale,
cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării
termenului de 15 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii
obligaţiei de plată;
c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale,
cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care
suma aferentă dezechilibrelor UR depăşeşte valoarea garanţiilor pentru
echilibrare.
(2) În cazul în care data scadenţei sau ziua imediat următoare expirării termenului
de graţie este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod
corespunzător.
ART. 24
În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea
de transfer a capacităţii rezervate şi neutilizate, procedându-se la transferul
obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată,
pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate şi aceea
a încetării contractului.
ART. 25
(1) UR este îndrituit să solicite şi să primească o sumă determinată în funcţie de
tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate, în conformitate cu prevederile
Codului reţelei, în cazul în care OTS nu menţine la dispoziţia UR întreaga capacitate
de transport rezervată de acesta.
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Părți contractante
Data încheierii şi natura
contractului
Obiectul Contractului
Valoarea contractului
Creanțe reciproce

(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul
înregistrat, UR are dreptul să solicite şi să primească suplimentar daune-interese,
până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situaţia în care OTS nu
îşi îndeplineşte obligaţia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale,
precum şi orice alte obligaţii stabilite prin prezentul contract.
ART. 6
(1) UR va plăti OTS contravaloarea capacităţii de transport rezervate, stabilită în
baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul în care poate fi
utilizată capacitatea rezervată, precum şi tariful aferent componentei volumetrice,
aplicabil în aceeaşi perioadă, pentru cantitatea de gaze naturale transportată,
stabilită în baza alocărilor finale.
(2) OTS va plăti UR contravaloarea capacităţii de transport neasigurată, stabilită în
baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul în care UR nu a putut
utiliza capacitatea rezervată.
(3) Utilizatorul reţelei va plăti operatorului de transport şi de sistem, suplimentar,
după caz, tarifele prevăzute în Codul reţelei.
(4) Tarifele menţionate la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în anexa nr.1 la prezentul
contract.
(5) OTS va transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a
prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare „facturi
lunare“) întocmite pe baza alocărilor finale, după caz:
a) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă,
întocmită în baza alocărilor finale;
b) o factură aferentă contravalorii tarifului de depăşire a capacităţii rezervate,
calculată în conformitate cu prevederile art. 99 din Codul reţelei, şi/sau a
contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacităţii rezervate, calculată în
conformitate cu prevederile art. 101 din Codul reţelei, după caz;
c) o factură aferentă contravalorii capacităţii suplimentare, calculată în
conformitate cu prevederile art. 51 din Codul reţelei, rezultată în urma
nominalizării de către UR a unei cantităţi de gaze naturale care depăşeşte
capacitatea rezervată de UR într-un punct de ieşire din SNT.
(6) În situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite UR:
(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de
prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu
valoarea capacităţii rezervate, calculată pentru perioada lunii de prestare a
serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice, calculată la
nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă;
(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor,
o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării finale.
ART. 7
(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) şi alin. (6) pct. (ii) se face
în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care
data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea
zi lucrătoare.
(2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) pct. (i) se realizează până
la data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans
emise în acest sens.
încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI
S.A. (în insolvență)
Contract nr. 47/21.08.2020 (perioada 1 octombrie 2020 – 1 octombrie 2021)
prestarea serviciilor anuale de transport aferent punctelor de ieșire din SNT
37.478.410,97 lei – Valoarea estimată a actului juridic cu TVA (lei)
-

Page 13 of 26

Garanții constituite, penalități
stipulate

Garanții:
ART. 14
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fiecare parte va constitui în
favoarea celeilalte parţi o garanţie în conformitate cu prevederile Codului reţelei.
(2) În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) din prezentul articol OTS
va face dovada ratingului de creditare.
(3) UR este exceptat de la obligaţia de a constitui garanţia financiară de plată în
favoarea OTS dacă:
a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agenţiile de rating
agreată de OTS sau cel puţin la acelaşi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe
perioada derulării prezentului contract;
b) plăteşte în avans contravaloarea serviciilor de transport.
(4) În situaţia în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de
rating acordat UR, fie agenţia agreată de OTS, UR este obligat să notifice OTS în
termen de 3 zile lucrătoare de la producerea modificării şi să facă dovada
îndeplinirii obligaţiilor privind garanţiile cuprinse în prezentul capitol în termen de
cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării.
ART. 15
(1) Garanţia financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de:
a) scrisoare de garanţie bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii
Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei (conform modelului prevăzut în
anexa nr. 4); şi/sau
b) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul
Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei; şi/sau
c) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene
din ziua emiterii garanţiei.
(2) OTS acceptă scrisoare de garanţie bancară eliberată de către o bancă care are
rating emis de una dintre agenţiile de rating: Standard & Poors, Moody’s sau Fitch,
cel puţin la nivel de „investment grade“. Echivalenţa dintre nivelurile de rating
acordate de cele trei agenţii este publicată pe pagina de internet a OTS.
ART. 16
(1) În situaţia în care UR face dovada bonităţii conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS
poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanţii financiare de
plată în conformitate cu prevederile art. 15 sau plata în avans a obligaţiilor de plată
care decurg din relaţia comercială cu UR. Cerinţele pentru o garanţie sau plată în
avans se vor solicita şi explica UR în formă scrisă.
(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situaţia în care UR
este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puţin 10% din valoarea ultimei
facturi sau din valoarea obligaţiilor de plată parţiale, după ce a fost primită de la
OTS o notificare în acest sens.
ART. 17
(1) UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în suma prevăzută
la alin. (2), cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare
a serviciului de transport.
(2) Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea
medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente
următoarei perioade de utilizare.
(3) Garanţia financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând
cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi
îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin
ajungerea lui la termen.
(4) UR poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea serviciului
de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, UR declară OTS, în
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scris, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de
rezervare de capacitate, opţiunea de plată în avans.
(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru
serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.
(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a
lunii pentru care s-a efectuat plata.
(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de
regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UR la data scadentă a
facturii.
(8) UR poate renunţa la opţiunea privind plata în avans, condiţionat de constituirea
unei garanţii financiare de plată în condiţiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.
ART. 20
(1) Garanţia de plată emisă conform art. 17 alin. (1) este valabilă începând cu ziua
bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi îşi
încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin
ajungerea lui la termen.
(2) În cazul în care nivelul garanţiei financiare de plată:
a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este
obligat să suplimenteze nivelul garanţiei financiare în mod corespunzător;
b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS
este obligat să restituie UR diferenţa dintre nivelul efectiv al garanţiei şi cel
precizat la art. 17 alin. (2).
(3) Ajustarea nivelului garanţiei de plată 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 art. 17 alin. (2).
(4) OTS are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei prevăzute în prezentul
articol în limita prejudiciului creat dacă UR nu îşi îndeplineşte integral sau parţial
obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte cu întârziere.
(5) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei, OTS are obligaţia de a notifica
UR, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
(6) Notificarea privind executarea garanţiei va fi transmisă pe fax de către OTS, în
termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. a).
(7) În situaţia executării garanţiei parţial sau total, UR are obligaţia de a reconstitui
garanţia în termen de 5 zile de la executare.
Penalități:
ART. 23
(1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin.
(1), atrage:
a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii
neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la
termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a
91-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a
acesteia, inclusiv ziua plăţii, sau până la executarea garanţiei prevăzute în
contract, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadenţei;
b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale,
cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării
termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii
obligaţiei de plată;
c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale,
cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care
suma aferentă dezechilibrelor UR depăşeşte valoarea garanţiilor pentru
echilibrare.
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(2) În cazul în care data scadenţei sau ziua imediat următoare expirării termenului
de graţie este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod
corespunzător.
ART. 24
În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea
de transfer a capacităţii rezervate şi neutilizate, procedându-se la transferul
obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată,
pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate şi aceea
a încetării contractului.
ART. 25
(1) UR este îndrituit să solicite şi să primească o sumă determinată în funcţie de
tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate, în conformitate cu prevederile
Codului reţelei, în cazul în care OTS nu menţine la dispoziţia UR întreaga capacitate
de transport rezervată de acesta.
(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul
înregistrat, UR are dreptul să solicite şi să primească suplimentar daune-interese,
până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situaţia în care OTS nu
îşi îndeplineşte obligaţia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale,
precum şi orice alte obligaţii stabilite prin prezentul contract.
ART. 6
(1) UR va plăti OTS contravaloarea capacităţii de transport rezervate, stabilită în
baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul în care poate fi
utilizată capacitatea rezervată, precum şi tariful aferent componentei volumetrice,
aplicabil în aceeaşi perioadă, pentru cantitatea de gaze naturale transportată,
stabilită în baza alocărilor finale.
(2) OTS va plăti UR contravaloarea capacităţii de transport neasigurată, stabilită în
baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul în care UR nu a putut
utiliza capacitatea rezervată.
(3) Utilizatorul reţelei va plăti operatorului de transport şi de sistem, suplimentar,
după caz, tarifele prevăzute în Codul reţelei.
(4) Tarifele menţionate la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în anexa nr.1 la prezentul
contract.
(5) OTS va transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a
prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare „facturi
lunare“) întocmite pe baza alocărilor finale, după caz:
a) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă,
întocmită în baza alocărilor finale;
b) o factură aferentă contravalorii tarifului de depăşire a capacităţii rezervate,
calculată în conformitate cu prevederile art. 99 din Codul reţelei, şi/sau a
contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacităţii rezervate, calculată în
conformitate cu prevederile art. 101 din Codul reţelei, după caz;
c) o factură aferentă contravalorii capacităţii suplimentare, calculată în
conformitate cu prevederile art. 51 din Codul reţelei, rezultată în urma
nominalizării de către UR a unei cantităţi de gaze naturale care depăşeşte
capacitatea rezervată de UR într-un punct de ieşire din SNT.
(6) În situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite UR:
(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de
prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu
valoarea capacităţii rezervate, calculată pentru perioada lunii de prestare a
serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice, calculată la
nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă;
(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor,
o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării finale.
ART. 7
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Părți contractante
Data încheierii şi natura
contractului
Obiectul Contractului
Valoarea contractului
Creanțe reciproce

Garanții constituite, penalități
stipulate

(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) şi alin. (6) pct. (ii) se face
în termen de 90 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care
data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea
zi lucrătoare.
(2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) pct. (i) se realizează până
la data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans
emise în acest sens.
încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi ELECTROCENTRALE CONSTANȚA
S.A. (în insolvență)
Contract nr. 48/21.08.2020 (perioada 1 octombrie 2020 – 1 octombrie 2021)
prestarea serviciilor anuale de transport aferent punctelor de ieșire din SNT
1.476.928,99 lei – Valoarea estimată a actului juridic cu TVA (lei)
Garanții:
ART. 14
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fiecare parte va constitui în
favoarea celeilalte parţi o garanţie în conformitate cu prevederile Codului reţelei.
(2) În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) din prezentul articol OTS
va face dovada ratingului de creditare.
(3) UR este exceptat de la obligaţia de a constitui garanţia financiară de plată în
favoarea OTS dacă:
a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agenţiile de rating
agreată de OTS sau cel puţin la acelaşi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe
perioada derulării prezentului contract;
b) plăteşte în avans contravaloarea serviciilor de transport.
(4) În situaţia în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de
rating acordat UR, fie agenţia agreată de OTS, UR este obligat să notifice OTS în
termen de 3 zile lucrătoare de la producerea modificării şi să facă dovada
îndeplinirii obligaţiilor privind garanţiile cuprinse în prezentul capitol în termen de
cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării.
ART. 15
(1) Garanţia financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de:
a) scrisoare de garanţie bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii
Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei (conform modelului prevăzut în
anexa nr. 4); şi/sau
b) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul
Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei; şi/sau
c) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene
din ziua emiterii garanţiei.
(2) OTS acceptă scrisoare de garanţie bancară eliberată de către o bancă care are
rating emis de una dintre agenţiile de rating: Standard & Poors, Moody’s sau Fitch,
cel puţin la nivel de „investment grade“. Echivalenţa dintre nivelurile de rating
acordate de cele trei agenţii este publicată pe pagina de internet a OTS.
ART. 16
(1) În situaţia în care UR face dovada bonităţii conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS
poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanţii financiare de
plată în conformitate cu prevederile art. 15 sau plata în avans a obligaţiilor de plată
care decurg din relaţia comercială cu UR. Cerinţele pentru o garanţie sau plată în
avans se vor solicita şi explica UR în formă scrisă.
(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situaţia în care UR
este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puţin 10% din valoarea ultimei
facturi sau din valoarea obligaţiilor de plată parţiale, după ce a fost primită de la
OTS o notificare în acest sens.

Page 17 of 26

ART. 17
(1) UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în suma prevăzută
la alin. (2), cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare
a serviciului de transport.
(2) Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea
medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente
următoarei perioade de utilizare.
(3) Garanţia financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând
cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi
îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin
ajungerea lui la termen.
(4) UR poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea serviciului
de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, UR declară OTS, în
scris, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de
rezervare de capacitate, opţiunea de plată în avans.
(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru
serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.
(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a
lunii pentru care s-a efectuat plata.
(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de
regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UR la data scadentă a
facturii.
(8) UR poate renunţa la opţiunea privind plata în avans, condiţionat de constituirea
unei garanţii financiare de plată în condiţiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.
ART. 20
(1) Garanţia de plată emisă conform art. 17 alin. (1) este valabilă începând cu ziua
bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi îşi
încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin
ajungerea lui la termen.
(2) În cazul în care nivelul garanţiei financiare de plată:
a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este
obligat să suplimenteze nivelul garanţiei financiare în mod corespunzător;
b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS
este obligat să restituie UR diferenţa dintre nivelul efectiv al garanţiei şi cel
precizat la art. 17 alin. (2).
(3) Ajustarea nivelului garanţiei de plată 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 art. 17 alin. (2).
(4) OTS are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei prevăzute în prezentul
articol în limita prejudiciului creat dacă UR nu îşi îndeplineşte integral sau parţial
obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte cu întârziere.
(5) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei, OTS are obligaţia de a notifica
UR, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
(6) Notificarea privind executarea garanţiei va fi transmisă pe fax de către OTS, în
termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. a).
(7) În situaţia executării garanţiei parţial sau total, UR are obligaţia de a reconstitui
garanţia în termen de 5 zile de la executare.
Penalități:
ART. 23
(1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin.
(1), atrage:
a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii
neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la
termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a
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91-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a
acesteia, inclusiv ziua plăţii, sau până la executarea garanţiei prevăzute în
contract, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadenţei;
b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale,
cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării
termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii
obligaţiei de plată;
c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale,
cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care
suma aferentă dezechilibrelor UR depăşeşte valoarea garanţiilor pentru
echilibrare.
(2) În cazul în care data scadenţei sau ziua imediat următoare expirării termenului
de graţie este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod
corespunzător.
ART. 24
În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea
de transfer a capacităţii rezervate şi neutilizate, procedându-se la transferul
obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată,
pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate şi aceea
a încetării contractului.
ART. 25
(1) UR este îndrituit să solicite şi să primească o sumă determinată în funcţie de
tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate, în conformitate cu prevederile
Codului reţelei, în cazul în care OTS nu menţine la dispoziţia UR întreaga capacitate
de transport rezervată de acesta.
(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul
înregistrat, UR are dreptul să solicite şi să primească suplimentar daune-interese,
până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situaţia în care OTS nu
îşi îndeplineşte obligaţia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale,
precum şi orice alte obligaţii stabilite prin prezentul contract.
ART. 6
(1) UR va plăti OTS contravaloarea capacităţii de transport rezervate, stabilită în
baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul în care poate fi
utilizată capacitatea rezervată, precum şi tariful aferent componentei volumetrice,
aplicabil în aceeaşi perioadă, pentru cantitatea de gaze naturale transportată,
stabilită în baza alocărilor finale.
(2) OTS va plăti UR contravaloarea capacităţii de transport neasigurată, stabilită în
baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul în care UR nu a putut
utiliza capacitatea rezervată.
(3) Utilizatorul reţelei va plăti operatorului de transport şi de sistem, suplimentar,
după caz, tarifele prevăzute în Codul reţelei.
(4) Tarifele menţionate la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în anexa nr.1 la prezentul
contract.
(5) OTS va transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a
prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare „facturi
lunare“) întocmite pe baza alocărilor finale, după caz:
a) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă,
întocmită în baza alocărilor finale;
b) o factură aferentă contravalorii tarifului de depăşire a capacităţii rezervate,
calculată în conformitate cu prevederile art. 99 din Codul reţelei, şi/sau a
contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacităţii rezervate, calculată în
conformitate cu prevederile art. 101 din Codul reţelei, după caz;
c) o factură aferentă contravalorii capacităţii suplimentare, calculată în
conformitate cu prevederile art. 51 din Codul reţelei, rezultată în urma
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nominalizării de către UR a unei cantităţi de gaze naturale care depăşeşte
capacitatea rezervată de UR într-un punct de ieşire din SNT.
(6) În situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite UR:
(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de
prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu
valoarea capacităţii rezervate, calculată pentru perioada lunii de prestare a
serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice, calculată la
nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă;
(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor,
o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării finale.
ART. 7
(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) şi alin. (6) pct. (ii) se face
în termen de 90 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care
data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea
zi lucrătoare.
(2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) pct. (i) se realizează până
la data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans
emise în acest sens.
încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi ELECTROCENTRALE CONSTANȚA
S.A. (în insolvență)
Contract nr. 7T/21.08.2020 pentru trimestrul IV 2020
prestarea serviciilor trimestriale de transport aferent punctelor de ieșire din SNT
407.213,05 lei – Valoarea estimată a actului juridic cu TVA (lei)
Garanții:
ART. 14
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fiecare parte va constitui în
favoarea celeilalte parţi o garanţie în conformitate cu prevederile Codului reţelei.
(2) În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) din prezentul articol OTS
va face dovada ratingului de creditare.
(3) UR este exceptat de la obligaţia de a constitui garanţia financiară de plată în
favoarea OTS dacă:
a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agenţiile de rating
agreată de OTS sau cel puţin la acelaşi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe
perioada derulării prezentului contract;
b) plăteşte în avans contravaloarea serviciilor de transport.
(4) În situaţia în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de
rating acordat UR, fie agenţia agreată de OTS, UR este obligat să notifice OTS în
termen de 3 zile lucrătoare de la producerea modificării şi să facă dovada
îndeplinirii obligaţiilor privind garanţiile cuprinse în prezentul capitol în termen de
cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării.
ART. 15
(1) Garanţia financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de:
a) scrisoare de garanţie bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii
Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei (conform modelului prevăzut în
anexa nr. 4); şi/sau
b) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul
Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei; şi/sau
c) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene
din ziua emiterii garanţiei.
(2) OTS acceptă scrisoare de garanţie bancară eliberată de către o bancă care are
rating emis de una dintre agenţiile de rating: Standard & Poors, Moody’s sau Fitch,
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cel puţin la nivel de „investment grade“. Echivalenţa dintre nivelurile de rating
acordate de cele trei agenţii este publicată pe pagina de internet a OTS.
ART. 16
(1) În situaţia în care UR face dovada bonităţii conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS
poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanţii financiare de
plată în conformitate cu prevederile art. 15 sau plata în avans a obligaţiilor de plată
care decurg din relaţia comercială cu UR. Cerinţele pentru o garanţie sau plată în
avans se vor solicita şi explica UR în formă scrisă.
(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situaţia în care UR
este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puţin 10% din valoarea ultimei
facturi sau din valoarea obligaţiilor de plată parţiale, după ce a fost primită de la
OTS o notificare în acest sens.
ART. 17
(1) UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în suma prevăzută
la alin. (2), cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare
a serviciului de transport.
(2) Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea
medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente
următoarei perioade de utilizare.
(3) Garanţia financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând
cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi
îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin
ajungerea lui la termen.
(4) UR poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea serviciului
de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, UR declară OTS, în
scris, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de
rezervare de capacitate, opţiunea de plată în avans.
(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru
serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.
(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a
lunii pentru care s-a efectuat plata.
(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de
regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UR la data scadentă a
facturii.
(8) UR poate renunţa la opţiunea privind plata în avans, condiţionat de constituirea
unei garanţii financiare de plată în condiţiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.
ART. 20
(1) Garanţia de plată emisă conform art. 17 alin. (1) este valabilă începând cu ziua
bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi îşi
încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin
ajungerea lui la termen.
(2) În cazul în care nivelul garanţiei financiare de plată:
a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este
obligat să suplimenteze nivelul garanţiei financiare în mod corespunzător;
b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS
este obligat să restituie UR diferenţa dintre nivelul efectiv al garanţiei şi cel
precizat la art. 17 alin. (2).
(3) Ajustarea nivelului garanţiei de plată 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 art. 17 alin. (2).
(4) OTS are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei prevăzute în prezentul
articol în limita prejudiciului creat dacă UR nu îşi îndeplineşte integral sau parţial
obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte cu întârziere.

Page 21 of 26

Termene și modalități de plata

(5) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei, OTS are obligaţia de a notifica
UR, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
(6) Notificarea privind executarea garanţiei va fi transmisă pe fax de către OTS, în
termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. a).
(7) În situaţia executării garanţiei parţial sau total, UR are obligaţia de a reconstitui
garanţia în termen de 5 zile de la executare.
Penalități:
ART. 23
(1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin.
(1), atrage:
a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii
neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la
termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a
91-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a
acesteia, inclusiv ziua plăţii, sau până la executarea garanţiei prevăzute în
contract, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadenţei;
b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale,
cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării
termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii
obligaţiei de plată;
c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale,
cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care
suma aferentă dezechilibrelor UR depăşeşte valoarea garanţiilor pentru
echilibrare.
(2) În cazul în care data scadenţei sau ziua imediat următoare expirării termenului
de graţie este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod
corespunzător.
ART. 24
În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea
de transfer a capacităţii rezervate şi neutilizate, procedându-se la transferul
obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată,
pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate şi aceea
a încetării contractului.
ART. 25
(1) UR este îndrituit să solicite şi să primească o sumă determinată în funcţie de
tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate, în conformitate cu prevederile
Codului reţelei, în cazul în care OTS nu menţine la dispoziţia UR întreaga capacitate
de transport rezervată de acesta.
(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul
înregistrat, UR are dreptul să solicite şi să primească suplimentar daune-interese,
până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situaţia în care OTS nu
îşi îndeplineşte obligaţia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale,
precum şi orice alte obligaţii stabilite prin prezentul contract.
ART. 6
(1) UR va plăti OTS contravaloarea capacităţii de transport rezervate, stabilită în
baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul în care poate fi
utilizată capacitatea rezervată, precum şi tariful aferent componentei volumetrice,
aplicabil în aceeaşi perioadă, pentru cantitatea de gaze naturale transportată,
stabilită în baza alocărilor finale.
(2) OTS va plăti UR contravaloarea capacităţii de transport neasigurată, stabilită în
baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul în care UR nu a putut
utiliza capacitatea rezervată.
(3) Utilizatorul reţelei va plăti operatorului de transport şi de sistem, suplimentar,
după caz, tarifele prevăzute în Codul reţelei.

Page 22 of 26

Părți contractante
Data încheierii şi natura
contractului
Obiectul Contractului
Valoarea contractului
Creanțe reciproce

Garanții constituite, penalități
stipulate

(4) Tarifele menţionate la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în anexa nr.1 la prezentul
contract.
(5) OTS va transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a
prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare „facturi
lunare“) întocmite pe baza alocărilor finale, după caz:
a) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă,
întocmită în baza alocărilor finale;
b) o factură aferentă contravalorii tarifului de depăşire a capacităţii rezervate,
calculată în conformitate cu prevederile art. 99 din Codul reţelei, şi/sau a
contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacităţii rezervate, calculată în
conformitate cu prevederile art. 101 din Codul reţelei, după caz;
c) o factură aferentă contravalorii capacităţii suplimentare, calculată în
conformitate cu prevederile art. 51 din Codul reţelei, rezultată în urma
nominalizării de către UR a unei cantităţi de gaze naturale care depăşeşte
capacitatea rezervată de UR într-un punct de ieşire din SNT.
(6) În situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite UR:
(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de
prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu
valoarea capacităţii rezervate, calculată pentru perioada lunii de prestare a
serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice, calculată la
nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă;
(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor,
o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării finale.
ART. 7
(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) şi alin. (6) pct. (ii) se face
în termen de 90 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care
data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea
zi lucrătoare.
(2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) pct. (i) se realizează până
la data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans
emise în acest sens.
încheiat între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi COMPLEXUL ENERGETIC
HUNEDOARA S.A. (în insolvență)
Contract nr. 190T/12.05.2020 pentru trimestrul III 2020
prestarea serviciilor trimestriale de transport aferent punctelor de ieșire în SNT
322.472,41 lei – Valoarea estimată a actului juridic cu TVA (lei)
Garanții:
ART. 14
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fiecare parte va constitui în
favoarea celeilalte parţi o garanţie în conformitate cu prevederile Codului reţelei.
(2) În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) din prezentul articol OTS
va face dovada ratingului de creditare.
(3) UR este exceptat de la obligaţia de a constitui garanţia financiară de plată în
favoarea OTS dacă:
a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agenţiile de rating
agreată de OTS sau cel puţin la acelaşi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe
perioada derulării prezentului contract;
b) plăteşte în avans contravaloarea serviciilor de transport.
(4) În situaţia în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de
rating acordat UR, fie agenţia agreată de OTS, UR este obligat să notifice OTS în
termen de 3 zile lucrătoare de la producerea modificării şi să facă dovada
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îndeplinirii obligaţiilor privind garanţiile cuprinse în prezentul capitol în termen de
cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării.
ART. 15
(1) Garanţia financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de:
a) scrisoare de garanţie bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii
Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei (conform modelului prevăzut în
anexa nr. 4); şi/sau
b) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul
Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei; şi/sau
c) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene
din ziua emiterii garanţiei.
(2) OTS acceptă scrisoare de garanţie bancară eliberată de către o bancă care are
rating emis de una dintre agenţiile de rating: Standard & Poors, Moody’s sau Fitch,
cel puţin la nivel de „investment grade“. Echivalenţa dintre nivelurile de rating
acordate de cele trei agenţii este publicată pe pagina de internet a OTS.
ART. 16
(1) În situaţia în care UR face dovada bonităţii conform art. 14 alin. (3) lit. a), OTS
poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanţii financiare de
plată în conformitate cu prevederile art. 15 sau plata în avans a obligaţiilor de plată
care decurg din relaţia comercială cu UR. Cerinţele pentru o garanţie sau plată în
avans se vor solicita şi explica UR în formă scrisă.
(2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situaţia în care UR
este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puţin 10% din valoarea ultimei
facturi sau din valoarea obligaţiilor de plată parţiale, după ce a fost primită de la
OTS o notificare în acest sens.
ART. 17
(1) UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în suma prevăzută
la alin. (2), cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de prestare
a serviciului de transport.
(2) Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR va fi egal cu valoarea
medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente
următoarei perioade de utilizare.
(3) Garanţia financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând
cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi
îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin
ajungerea lui la termen.
(4) UR poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea serviciului
de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, UR declară OTS, în
scris, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de
rezervare de capacitate, opţiunea de plată în avans.
(5) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru
serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.
(6) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a
lunii pentru care s-a efectuat plata.
(7) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de
regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UR la data scadentă a
facturii.
(8) UR poate renunţa la opţiunea privind plata în avans, condiţionat de constituirea
unei garanţii financiare de plată în condiţiile art. 14 alin. (3) sau art. 15.
ART. 20
(1) Garanţia de plată emisă conform art. 17 alin. (1) este valabilă începând cu ziua
bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi îşi
încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin
ajungerea lui la termen.
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(2) În cazul în care nivelul garanţiei financiare de plată:
a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la art. 17 alin. (2), UR este
obligat să suplimenteze nivelul garanţiei financiare în mod corespunzător;
b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la art. 17 alin. (2), OTS
este obligat să restituie UR diferenţa dintre nivelul efectiv al garanţiei şi cel
precizat la art. 17 alin. (2).
(3) Ajustarea nivelului garanţiei de plată 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 art. 17 alin. (2).
(4) OTS are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei prevăzute în prezentul
articol în limita prejudiciului creat dacă UR nu îşi îndeplineşte integral sau parţial
obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte cu întârziere.
(5) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei, OTS are obligaţia de a notifica
UR, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
(6) Notificarea privind executarea garanţiei va fi transmisă pe fax de către OTS, în
termen de 24 ore de la expirarea perioadei prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. a).
(7) În situaţia executării garanţiei parţial sau total, UR are obligaţia de a reconstitui
garanţia în termen de 5 zile de la executare.
Penalități:
ART. 23
(1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor, în termenul prevăzut la art. 7 alin.
(1), atrage:
a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii
neachitate, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la
termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a
91-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a
acesteia, inclusiv ziua plăţii, sau până la executarea garanţiei prevăzute în
contract, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadenţei;
b) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale,
cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării
termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii
obligaţiei de plată;
c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale,
cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care
suma aferentă dezechilibrelor UR depăşeşte valoarea garanţiilor pentru
echilibrare.
(2) În cazul în care data scadenţei sau ziua imediat următoare expirării termenului
de graţie este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod
corespunzător.
ART. 24
În cazul în care UR, la cererea OTS, nu cedează voluntar/nu recurge la facilitatea
de transfer a capacităţii rezervate şi neutilizate, procedându-se la transferul
obligatoriu de capacitate, UR este obligat la plata a 5% din capacitatea transferată,
pentru perioada cuprinsă între data transferului obligatoriu de capacitate şi aceea
a încetării contractului.
ART. 25
(1) UR este îndrituit să solicite şi să primească o sumă determinată în funcţie de
tariful pentru neasigurarea capacităţii rezervate, în conformitate cu prevederile
Codului reţelei, în cazul în care OTS nu menţine la dispoziţia UR întreaga capacitate
de transport rezervată de acesta.
(2) În cazul în care suma prevăzută la alin. (1) nu acoperă integral prejudiciul
înregistrat, UR are dreptul să solicite şi să primească suplimentar daune-interese,
până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, pentru situaţia în care OTS nu

Page 25 of 26

Termene și modalități de plata

îşi îndeplineşte obligaţia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale,
precum şi orice alte obligaţii stabilite prin prezentul contract.
ART. 6
(1) UR va plăti OTS contravaloarea capacităţii de transport rezervate, stabilită în
baza tarifului de rezervare de capacitate, aplicabil la momentul în care poate fi
utilizată capacitatea rezervată, precum şi tariful aferent componentei volumetrice,
aplicabil în aceeaşi perioadă, pentru cantitatea de gaze naturale transportată,
stabilită în baza alocărilor finale.
(2) OTS va plăti UR contravaloarea capacităţii de transport neasigurată, stabilită în
baza tarifului de neasigurare capacitate aplicabil la momentul în care UR nu a putut
utiliza capacitatea rezervată.
(3) Utilizatorul reţelei va plăti operatorului de transport şi de sistem, suplimentar,
după caz, tarifele prevăzute în Codul reţelei.
(4) Tarifele menţionate la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în anexa nr.1 la prezentul
contract.
(5) OTS va transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a
prestat serviciul de transport, facturi separate (denumite în continuare „facturi
lunare“) întocmite pe baza alocărilor finale, după caz:
a) o factură aferentă serviciilor de transport, prestate pentru luna precedentă,
întocmită în baza alocărilor finale;
b) o factură aferentă contravalorii tarifului de depăşire a capacităţii rezervate,
calculată în conformitate cu prevederile art. 99 din Codul reţelei, şi/sau a
contravalorii tarifului pentru neasigurarea capacităţii rezervate, calculată în
conformitate cu prevederile art. 101 din Codul reţelei, după caz;
c) o factură aferentă contravalorii capacităţii suplimentare, calculată în
conformitate cu prevederile art. 51 din Codul reţelei, rezultată în urma
nominalizării de către UR a unei cantităţi de gaze naturale care depăşeşte
capacitatea rezervată de UR într-un punct de ieşire din SNT.
(6) În situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite UR:
(i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de
prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu
valoarea capacităţii rezervate, calculată pentru perioada lunii de prestare a
serviciilor, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice, calculată la
nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă;
(ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor,
o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării finale.
ART. 7
(1) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (5) şi alin. (6) pct. (ii) se face
în termen de 90 zile calendaristice de la data emiterii facturilor. În cazul în care
data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea
zi lucrătoare.
(2) Plata contravalorii facturilor prevăzute la art. 6 alin. (6) pct. (i) se realizează până
la data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans
emise în acest sens.
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