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CONTRACT DE VINZARE GAZE NATURALE 
Nr. ............ /................................... 

 
Prezentul Contract de Vinzare gaze naturale, denumit in cele ce urmeaza 

("Contractul"), este încheiat in data de...................... intre: 
 

1. PARTI CONTRACTANTE    

S.C. CIS GAZ SA, cu sediul în Sântana de Mureş, Str. Voinicenilor,  nr. 686,  cod 
postal 545565, având numărul de ordine la Oficiul Registrului Comerţului  
J26/838/1991, C.I.F RO1210493, cont IBAN RO32 MILB 0000 0000 0230 3195, 
deschis la Millenium Bank Târgu Mureş, reprezentată prin Horatiu-Sebastian Călugăr, 
Director General, (denumită în Contract "Vânzătorul”), 
S.C......................................, cu sediul în localitatea........................, str. 
............................, nr. ......................, jud. ......................., având numărul de ordine la 
Oficiul Registrului Comerţului ..................................., CUI RO .............................., cont 
IBAN RO ......................................................deschis la ......................... - Sucursala 
............................. reprezentată prin ................................., cu funcţia de Administrator, 
(denumită în Contract "Cumpărătorul”),   
TERMINOLOGIE 
Termenii utilizati in Contract vor avea următorul înţeles: 
„ Acord Tehnic”- acordul tehnic privind exploatarea punctelor de predare/preluare 
comerciala a gazelor naturale, aprobat prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale de 
Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale Nr.260/03.08.2001; 
„Autoritate competenta”' - Autoritatea Naţionala de Reglementare in Domeniul 
Energiei (ANRE ), Ministerul Economiei si Comertului (MEC) sau alta autoritate 
competenta; 
„Cerinţa legala” - orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul României, de  
Guvern sau de Autoritatea competenta ; 
„Cumpărător”- furnizorul si/sau consumatorul de gaze naturale care are dreptul sa îşi 
aleagă producatorul/furnizorul si sa contracteze direct cu acesta gazele naturale 
necesare, având acces  la reţelele de transport si/sau de distribuţie; 
„Gaze Naturale” – substante minerale combustibile constituite in amestecuri de 
hidrocarburi naturale acumulate in scoarta terestra si care, in conditii de suprafata, se 
prezinta in stare gazoasa, intrunind proprietatile fizice si chimice prevazute de SR 
3317/2003; 
„Preţul Contractual” (PC)- este definit si calculat conform procedurii agreate de părţi 
si reprezintă preţul ce va fi plătit de Cumpărător Vânzătorului pentru gazele naturale 
puse la dispoziţie in baza Contractului; 
„Sistemul de distributie”- retea de distributie, respectiv ansamblul compus din 
conducte, instalatii de reglare-masurare, aparate si accesorii, care functioneaza la 
presiunea de lucru de pana la 6 bari inclusiv, cu exceptia instalatiei de utilizare; 
„Zi Lucrătoare” - înseamnă orice zi, alta decât Sâmbăta sau Duminica sau orice 
sărbătoare legala, in care băncile sunt in general deschise pentru operaţiuni in 
Romania; 
„Zi Nelucrătoare”- înseamnă orice zi de Sâmbăta sau Duminica sau orice sărbătoare 
legala si in care băncile sunt închise pentru efectuarea oricăror operaţiuni in Romania; 
“Data Scadenta” – Data si/sau datele la care Cumparatorul se obliga sa efectueze 
platile pentru gazele naturale furnizate, conform prevederilor Contractului, daca acea 
data corespunde unei Zile Nelucrătoare, Ziua Lucrătoare imediat următoare; 
“Cantitate Contractata” - înseamnă un total de...................... miimc/Mwh gaze 
naturale in amestec intern/import, conform cerintelor Operatorului de Piata, furnizată  
de către Vânzător, Cumpărătorului, in conformitate cu prevederile Contractului pe 
durata Perioadei de Livrare; 
„Punctul de Livrare”- înseamnă staţia sau staţiile de masura de la intrarea in Sistemul 
de utilizare al gazelor naturale al consumatorului SC............................................; 
"Forta Majora"-inseamna orice eveniment sau imprejurare  independenta de vointa 
unei Parti care actioneaza (sau a actionat) ca o persoana diligenta; 
„mc” - cantitatea de gaze naturale  care ocupa volumul unui cub cu latura de 1 metru, 
la temperatura de 15 ºC si presiunea de 1.01325 bar, in conformitate cu prevederile 
Acordului Tehnic. 
„PCS –(Putere calorifică superioară)”  – înseamnă cantitatea de căldură degajata prin 
arderea completă în aer a unei cantităţi de un metru cub  (1 m3) de gaz natural, astfel 
încât presiunea absoluta (1,01325 bar) la care are loc reacţia sa rămână constantă, 
reactantii si toate produsele de ardere sunt aduse la aceeasi temperatură specifica de 
(25°C); toate aceste produse fiind în stare gazoasă cu excepţia apei formată prin 
ardere, care este transformata in stare lichidă la 25 ºC. PCS va fi exprimata in 
KWh/Smc sau kWh/Nmc sau MJ/Smc sau MJ/Nmc sau un multiplu al acestora, 
conform reglementarilor in vigoare la data livrarii. 
„Cantitate Contractata Lunar”- CCL - înseamnă cantitatea contractata pentru fiecare 
luna a Perioadei de Livrare, conform Anexei 1 la prezentul Contract, care face parte 
integranta din Contract. 
„Prestator de Servicii" - înseamnă operatorul retelei de transport ori distributie gaze 
naturale; 
„Operatorul sistemului de transport (OST)” – este SNTGN Transgaz S.A. Medias – 
prin  Dispeceratul National de Gaze Naturale Bucuresti, care intocmeste bilantul surse-
consumuri de gaze naturale la nivel national, coordoneaza si urmareste realizarea 
acestuia. 
„Procent de import” – este valoarea procentuala a gazelor de import in total consum 
si este avizata anual/trimestrial/lunar de A.N.R.G.N. 
„Regulamentul de programare, functionare si dispecerizare a Sistemului National 
de Transport Gaze Naturale - (RPFD)” – regulamentul elaborat de Operatorul S.N.T.( 
Transgaz S.A. Medias) si aprobat prin Decizia Presedintelui A.N.R.G.N. Nr.52/2001.  
''Perioada de Livrare'' - înseamnă perioada cuprinsa intre.......................si 
..........................., conform Contractului.  
 
 
 
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul Contractului il constituie vinzarea-cumpararea de gaze naturale. 
Vinzatorul se obliga sa puna la dispozitie si sa vinda, iar Cumparatorul obliga sa preia 
si sa plateasca Cantitatea Contractata de gaze naturale, la termenele si in conditiile 
prevazute in Contract. 

3. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Prezentul contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale se încheie pe o 
perioada de un an de zile. La expirarea perioadei contractuale, în cazul în care niciuna 
dintre parti nu comunica celeilalte parti intentia sa de încetare a Contractului, cu cel 
putin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei contractuale, Contractul se 
prelungeste tacit pentru perioade succesive egale cu Perioada contractuala nefiind 
necesara nicio alta formalitate. 

4. PRETUL. MODALITATEA DE PLATA.  

4.1. Cumparatorul va plati Vinzatorului contravaloarea gazelor naturale la  pretul stabilit 
in Anexa nr. 3 care face parte integranta din Contract.  
Condiţia de livrare a gazelor naturale este franco-Cumparator. Pretul Contractual nu 
contine TVA sau alte taxe, accize si impozite similare, pe care Cumparatorul le va plati 
de asemenea in cuantumurile prevazute de legislatia in vigoare la momentul livrarii. 
4.2. Vinzatorul va factura in ultima zi a fiecarei luni de consum din Cantitatea 
Consumată Lunar conform Art. 5.1., pentru luna de livrare, la Pretul Contractual si va 
transmite Cumparatorului factura fiscala prin fax si originalul prin posta cu confirmare 
de primire. Factura emisa de catre Vanzator devine scadenta in termen de 25 zile de la 
data emiterii acesteia.  
4.3. Plata gazelor naturale se efectueaza in ordinea scadentelor, prin virament bancar, 
obligatia in cauza considerandu-se indeplinita la data inscrisa in Ordinul de Plata,  vizat 
de Banca.  
4.4. Cumparatorul beneficiaza de un termen de gratie de 5 zile de la data scadentei, 
dupa care, din ziua 31 urmeaza sa plateasca penalitati de intarziere in cuantum de 0,5 
% pe zi pentru suma cu scadenta depasita. Totalul penalitatilor pentru intarziere in 
decontare, prevazute mai sus poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt 
calculate. 
4.5. In cazul neefectuarii platii contravalorii gazelor naturale la datele scadente din 
Contract, Vinzatorul este exonerat de orice obligatie contractuala privind livrarea 
gazelor, putand dispune sistarea furnizarii gazelor in caz de neplata, din ziua imediat 
urmatoare termenului de 31 de zile de la data emiterii facturii. 
4.6. Este obligatorie depunerea unei garantii reale din partea cumparatorului in c/v 
livrarilor lunare, respectiv bilet la ordin avalizat de administratorul societătii sau 
scrisoare de garantie. Aceste garantii sunt parte integranta a acestui contract.  
4.7. Cumparatorul poate opta pentru urmatoarele modalitati subsidiare de plata:  

 Plata facturii se va achita in avans, respectiv 90% din pretul stabilit 
inainte de livrarea gazelor naturale si 10% dupa livrare. 

 Plata facturii se va achita in avans, respectiv 50% din pretul stabilit 
inainte de livrare si 50% dupa livrare. 

4.8. In oricare dintre modalitatile de plata prevazute la punctul 4.7 Cumparatorul este 
suspus tuturor dispozitiilor prevazute in Capitolul 4 privind indeplinirea/neindeplinirea 
obligatiei de plata. 

5. PREDAREA/PRELUAREA GAZELOR NATURALE; MASURAREA 
GAZELOR NATURALE 
5.1. Vânzătorul va pune la dispoziţie, iar Cumpărătorul va prelua Cantitatea Contractata 
Lunar, cantitate estimată de Cumpărător pentru luna următoare de consum. În acest 
sens, Cumpărătorul va transmite până la data de 5 a lunii anterioare de consum, 
cantitatea estimată pe care o va consuma în luna următoare. Cumparatorul are dreptul 
de a modifica CCL cu conditia ca aceasta modificare sa fie comunicata Vinzatorului in 
scris pina in data de 10 a lunii premergatoare lunii de livrare. Cantitatea astfel 
comunicata se va numi Cantitate Nominalizata pentru Luna de Livrare (CNLL). 
Cumparatorul poate solicita modificarea CNLL in scris, nu mai târziu de data de 20 a 
lunii premergatoare lunii de livrare, modificarea facindu-se cu acordul scris al 
Vinzatorului. Cantitatea astfel modificata se va numi Cantitate Nominalizata pentru 
Luna de Livrare Modificata (CNLLM). In conditiile in care Cumparatorul nu va transmite 
in scris CNLL si/sau CNLLM, Vinzatorul va lua in considerare pentru respectiva luna de 
consum CCL care se va livra conform Art.5.2. 
5.2. Cantitatea de gaze naturale livrata conform prezentului Contract  va avea starea de 
referinta 288,15 K (150 C) si 1,01325 bar si se furnizeaza pe cit posibil uniform, cu 
debite orare de gaze naturale determinate prin impartirea cantitatii lunare la numarul de 
ore de consum efectiv. 
5.3. Furnizarea altfel decit se specifica in Art.5.2., va fi comunicata Vinzatorului lunar, 
prin transmiterea CCL, CNLL sau CNLLM, defalcata pe zile si ore, conform necesitatilor 
Cumparatorului. Netransmiterea de catre  Cumparator a necesitatilor de furnizare 
pentru luna de livrare, conduce la furnizarea conform Art.5.2. 
5.4. Conditiile de livrare a gazelor naturale, conform prezentului Contract, vor respecta 
prevederile legale in vigoare privind regimul de vanzare si utilizare a gazelor naturale si 
parametrii de calitate conform SR  3317 / 2003 si subliniate in Acordul Tehnic, cu 
completarile si modificarile ulterioare. 
5.5. Masurarea cantitatilor de gaze naturale contractate se face continuu de catre 
prestatorul serviciilor de transport sau distributie, in punctele de predare/preluare 
comerciale, cu aparate de masura omologate in conformitate cu reglementarile 
metrologice in vigoare, aflate in proprietatea acestuia, fata de care masuratorile 
efectuate de Cumparator cu aparate proprii sau aflate in proprietatea altora, nu sunt 
opozabile. 
5.6. Masurarea cantitatilor de gaze naturale se realizeaza potrivit reglementarilor legale 
in vigoare la data predarii/preluarii gazelor naturale. 
5.7. Masuratorile efectuate vor fi confirmate prin Procese verbale de predare/preluare 
incheiate intre Cumparator si prestatorul serviciilor de transport sau distributie. Acestea 
prin grija Cumparatorului vor fi transmise prin fax catre Vinzator, in termen de 3 zile 
lucratoare de la incheierea lunii de livrare. 
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6. NEINDEPLINIREA UNOR OBLIGATII 
6.1. Vanzatorul va depune toate diligentele in vederea indeplinirii corespunzatoare a 
obligatiei de a furniza gaze naturale in conditiile si parametrii prevazuti in Anexa 1 la 
prezentul Contract. In ipoteza in care Cumparatorul constata ca gazele naturale 
furnizate conform prezentului contract nu indeplinesc parametrii prevazuti in Anexa 1, 
va notifica acest fapt Vanzatorului in termen de 3 zile de la producerea evenimentului, 
iar Vanzatorul va avea obligatia de a notifica la randul sau pe Prestatorul de Servicii, in 
3 zile de la primirea notificarii din partea Cumparatorului si sa solicite remedierea 
situatiei. 
6.2. In cazul in care, Cumparatorul/Vinzatorul, din alte motive decat Forta Majora, nu 
si-a respectat obligatia de a prelua/preda CNLLM (pentru diferente ce depasesc ± 5 % 
din CNLLM), Vinzatorul poate solicita penalitati echivalente cu 5% din valoarea gazelor 
naturale nepreluate/nepredate. (Ex. : CNLLM–CPL=DP ;   M=DP*PC*5%), unde :  
CPL – Cantitatea Preluata Lunar      
DP – Diferenta de Preluare 
PC – Pret Contractual 
M – majorarea de intirziere (care este intotdeauna pozitiva) 
6.3. Partile convin ca, in cazul indeplinirii de catre Cumparator a obligatiei de preluare a 
Cantitatii Contractate, sa regularizeze, la factura de regularizare aferente ultimei  luni 
din contract, orice sume anterior facturate cu titlu de penalitati, in baza art 6.2. 
6.4. Cumparatorul are obligatia fie de a efectua verificarea instalatiei de utilizare a 
gazelor, fie de a solicita Vanzatorului verificarea instalatiei de utilizare a gazelor contra 
cost.  

7.PROCEDURA DE NOMINALIZARE 
7.1. Nominalizarile  lunare ale cantitatilor contractate : 
- pana in data de 12 ale lunii “M” Cumparatorul transmite catre SC CIS GAZ SA 
necesarul preliminar de consum gaze naturale pentru luna “M+1”; 
-  in termen de 24 de ore de la comunicarea de catre Dispeceratul de Echilibrare 
Bucuresti a dozajului  avizat de ANRE Cumparatorul transmite necesarul actualizat de 
consum gaze naturale pentru deschiderea de luna. 
7.2. Nominalizarile saptamanale ale cantitatilor contractate: 
- Cumparatorul transmite catre SC CIS GAZ SA pana la ora 12 in fiecare  zi de vineri 
din saptamana “W”  necesarul zilnic de consum gaze naturale pentru saptamana 
gaziera “W+1” (de la ziua de miercuri – pana in ziua de marti); 
7.3. Nominalizarile zilnice ale cantitatilor contractate: 
- Cumparatorul transmite catre SC CIS GAZ SA in ziua “D” pana in ora 11.30 
nominalizarile zilnice ale consumului estimat de gaze naturale pentru ziua “D+1”. In 
cazul in care aceste nominalizari zilnice nu sunt transmise pana in ora mentionata mai 
sus (11.30) se vor lua in considerare pentru programul de transport  nominalizarile, cu 
urmatoarea prioritate: 
-Nominalizarile zilnice saptamanale in cazul in care exista transmise aceste 
nominalizari in termenul mentionat mai sus (vineri pana in ora 12); 
- Nominalizarile lunare aferente necesarului actualizat de consum gaze naturale 
transmise catre SC CIS GAZ SA in termen de 24 de ore de la comunicarea 
D.E.Bucuresti a dozajului avizat. 
Toate nominalizari mentionate mai sus se vor transmite: 
- Fie prin mail la urmatoarele adrese: furnizare@cisgaz.ro  
- Fie prin fax la nr. 0265 313.018 
7.4. La momentul incheierii prezentului Contract de furnizare gaze naturale, costul 
dezechilibrelor nu este cuantificat deoarece dezechilibrele prevazute in Codul Retelei 
aprobat prin Ordinul ANRE nr.16/2013, cu modificarile si completarile ulterioare nu sunt 
aplicabile. 
7.5. In cazul in care dezechilibrele prevazute in Codul Retelei sunt aprobate de catre 
ANRE, furnizorul va transmite o notificare in scris clientului, urmand ca partile sa 
negocieze de buna-credinta adoptarea de articole relevante in Contract. 

8.EVENIMENTE DETERMINANTE SI INCETAREA CONTRACTULUI 
8.1.  Aparitia, in orice moment in legatura cu o Parte, a oricareia dintre urmatoarele 
situatii constituie Evenimente Determinante pentru incetarea Contractului: 
(a) Partea nu isi indeplineste, in mod semnificativ, oricare dintre obligatiile 

asumate in baza prezentului Contract si aceasta neindeplinire nu a fost 
remediata in termen de 30 Zile Lucratoare dupa ce Partea a fost notificata cu 
privire la acea neindeplinire de obligatii, cealalta Parte are dreptul sa ceara 
rezilierea Contractului; 

(b) Partea formuleaza o cerere pentru declansarea procedurii falimentului sau 
este declarata falita sau i se acorda o suspendare a platilor; 

(c) Partea suspenda efectuarea platilor tuturor (sau oricarei categorii a) datoriilor 
acesteia sau anunta intentia de suspendare sau se convine un moratoriu in 
legatura cu oricare dintre datoriile sale; 

(d) este adoptata de catre Adunarea Generala a Partii respective o hotarare cu 
privire la anuntarea falimentului sau dizolvarea Partii; sau 

(e) este instituit orice sechestru ce poate fi pus in executare asupra tuturor sau a 
unei parti semnificative dintre bunurile Partii. 

8.2. In cazul in care are loc un Eveniment Determinant in legatura cu o Parte, cealalta 
Parte poate notifica in scris acelei Parti incetarea Contractului (dar fara a prejudicia 
drepturile acesteia castigate in baza Contractului). In oricare din situatiile prevazute la 
Clauza 8.1, Vanzatorul este indreptatit sa intrerupa  furnizarea gazelor naturale 
mentionate in Contract cu un preaviz de 3 zile lucratoare de la data notificarii 
Evenimentului Determinant. 
8.3. Contractul de furnizare gaze inceteaza prin denuntare unilaterala de catre 
cumparator, în conditiile notificării prealabile cu cel putin 21 de zile calendaristice. 
Denuntarea unilaterala a contractului nu poate fi solicitata decat in conditiile indeplinirii 
obligatiilor contractuale. In situatia in care partea care nu si-a indeplinit obligatiile ce ii 
incumba solicita denuntarea unilaterala a contractului, termenul de 21 de zile 
calendaristice incepe sa curga de la data indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale.   

9. LIMITAREA RASPUNDERII 
9.1. Nicio Parte nu va fi raspunzatoare fata de cealalta Parte pentru daune indirecte ce 
ar decurge din Contract, inclusiv pierderi de profit sau de venituri. 

 

10. OBLIGATII ; CONFIDENTIALITATE 
10.1. Partile se obliga una fata de cealalta sa obtina si sa pastreze pe toata durata 
contractului toate aprobarile necesare fiecareia (avize, autorizatii, licente)pentru 
exercitarea obligatiilor cuprinse in acest contract, conformandu-se tuturor cerintelor 
legale. 
10.2. Nici o Parte nu va dezvalui prevederile Contractului nici unei terte parti, alta decat 
compania mama, a consultantilor sai profesionali, sau a bancherilor sai, fara aprobarea 
prealabila scrisa din partea celeilalte Parti. 

11. MODIFICAREA CIRCUMSTANTELOR 
11.1. Prin modificare de circumstante se intelege legiferarea, intrarea in vigoare, 
modificarea textului sau a interpretarii privind orice cerinta legala, ori aplicarea unei noi 
cerinte legale, care nu era in vigoare la data semnarii acestui contract. Modificarea 
circumstantelor poate include introducerea unor noi preturi, impozite, taxe sau accize, o 
schimbare a modalitatilor de facturare si/sau impunere sau taxare existente. 
11.2. Daca apare o modificare de circumstante, partile convin modificarea clauzelor 
determinata de acestea, in concordanta cu modificarile in vigoare la acea data. 

12. FORTA MAJORA 
12.1. In cazul in care o Parte ("Partea Afectata") nu isi poate indeplini obligatiile 
asumate in baza prezentului Contract datorita unui eveniment de Forta Majora, Partea 
Afectata va fi exonerata de raspunderea pentru neindeplinirea acestor obligatii  pe 
durata cazului de Forta Majora, cu conditia ca (i) aceasta sa notifice celeilalte Parti 
aparitia Fortei Majore si sa-i furnizeze  detalii in acest sens intr-un timp cat mai scurt 
posibil dupa aparitia Fortei Majore, si (ii) sa depuna toate eforturile necesare in vederea 
inlaturarii imposibilitatii de a-si indeplini obligatiile. 

13.NOTIFICARI 
13.1. Orice notificare sau factura ce va fi transmisa de catre o Parte celeilalte Parti in 
baza prezentului Contract va fi facuta in scris si trimisa prin fax la urmatoarele numere: 
S.C. CIS GAZ SA.                  S.C .......................................... 
Fax: 0265 313018                   Fax: ......................................... 
Email furnizare@cisgaz.ro                  Email : ..................................... 
13.2. Acest fax va fi considerat ca primit in momentul confirmarii de catre aparatul fax al 
destinatarului, cu conditia ca aceasta confirmare sa nu aiba loc dupa ora 15:30 a 
oricarei zile, caz in care va fi considerat a fi fost primit la ora 9:00 a Zilei Lucratoare 
urmatoare. 
13.3. Orice corespondenta ce va fi transmisa de catre o Parte celeilalte Parti in baza 
prezentului Contract va fi trimisa si prin posta cu confirmare de primire la urmatoarele 
adrese: 
S.C. CIS GAZ SA  
Str. Voinicenilor, Nr. 686, Sântana de Mureş, cod postal   545565 
S.C.........................................  
Str...................................,nr.............. , loc. ..............................., jud. ..........   
13.4. Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra oricaror modificari intervenite in 
legatura cu elementele sale de identificare (denumire, schimbarea 
administratorului/reprezentantului legal al societatii, sediu social, cont bancar, numar de 
inmatriculare, telefon, fax, etc.) si reciproc. 

14. ALTE CLAUZE 
14.1. Orice modificare sau completare a clauzelor din Contract se face  prin Act 
Aditional, semnat de ambele  Parti. 
14.2. Nulitatea unei clauze din Contract nu are niciun efect asupra valabilităţii celorlalte 
clauze sau Contractului în integralitate sa. 
14.3. Nici o renunţare la executarea unei obligaţii, exercitarea vreunui drept, acţiuni sau 
remediu ce decurg din Contract nu va fi considerată a fi o renunţare la executarea 
acelei obligaţii/drept/remediu sau a unei obligaţii/drept/remediu ulterioare. Nepunerea în 
executare de către o parte în orice moment a prevederilor Contractului nu poate fi 
considerată ca o renunţare la aplicabilitatea acestor prevederi şi nici nu va afecta în 
vreun fel valabilitatea Contractului, integral sau parţial, sau dreptul celeilalte părţi de a 
pune în executare fiecare prevedere. Remediile prevăzute în Contract sunt cumulative 
şi nu exclud remediile legale. 
14.4.Cumparatorul mandateaza Vanzatorul sa indeplineasca toate formalitatile legale 
necesare transferului de capacitate de la fostul furnizor, tinand cont de cele 21 de zile 
in care se poate face acest transfer, prevazute de legislatia in vigoare 

15. LEGISLATIA APLICABILA; SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
15.1. Contractul va fi guvernat de legea romana si va fi interpretat in conformitate cu 
aceasta. 
15.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi 
solutionate de catre instantele judecatoresti competente de la sediul Vanzatorului.  
Contractul, este singura si unica intelegere intre Parti, drept pentru care Partile au 
semnat Contractul la data si anul amintite mai sus în două exemplare cu aceeaşi forţă 
juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 

S.C. CIS GAZ  S.A                  SC ________________ SRL 
Sebastian Călugăr                      
Director  General                         Administrator 
 
 
Gliga Laurentiu Dorin 
Director Vanzari Gaze Naturale 
 
 
Apostu Alina Niculina 
Director Economic 
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ANEXA 1 

LA CONTRACTUL DE VINZARE GAZE NATURALE 
Nr. ........./............................. 

 
 
Parametrii tehnici de furnizare a gazelor naturale: 
 
Punctul de consum:  
Loc. ......................., str. ........................., nr........................ 
PRESIUNE MIN ........ BAR 
PRESIUNE MAX. ....... BAR 
 
Grafic lunar de livrare gaze naturale: 
 
 

Luna Cantitate  Miimc Cantitate   Mwh
IANUARIE 2,830 30,000
FEBRUARIE 2,925 31,000
MARTIE 3,679 39,000
APRILIE 2,358 25,000
MAI 3,396 36,000
IUNIE 3,679 39,000
IULIE 2,925 31,000
AUGUST 1,604 17,000
SEPTEMBRIE 1,698 18,000
OCTOMBRIE 2,642 28,000
NOIEMBRIE 1,132 12,000
DECEMBRIE 0,000 0,000

TOTAL 28,868 306,000
              
 
S.C. CIS GAZ  S.A                  SC _______________ SRL 
Sebastian Călugăr                      
Director  General                         Administrator 
 
 
Gliga Laurentiu Dorin 
Director Vanzari Gaze Naturale 
 
 
Apostu Alina Niculina 
Director Economic 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXA NR. 2 

LA CONTRACTUL DE VANZARE GAZE NATURALE 
NR........../............................ 
DECLARATIE DE ACCIZA 

 
Subscrisa  ………..............…………, cu sediul in  localitatea 
…….......................…judetul…........……, reprezentata legal prin 
………......……………, in conformitate cu prevederile Contractului 
de vanzare cumparare gaze naturale nr…./…………, formulam 
urmatoarea  

 
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

Prin prezenta, declaram ca gazele naturale cumparate de la SC 
………………………………in luna ……anul……… in baza 
Contractului de vanzare-cumparare gaze naturale nr……/……… au 
fost consumate de societatea noastra in urmatoarele scopuri :  
 

Gaze naturale Cantitate livrata (Gj) 

1. utilizate drept combustibi pentru 
motor 

 

2. utilizate drept combustibil pentru 
incalzire 

 

2.1. in scop comercial 
 

2.2 in scop necomercial 
 

3. utilizat in alte scopuri 
 

4. gaze naturale livrate pe piata 
libera 

 

5. gaze naturale livrate pe piata 
reglementata 

 

TOTAL CONSUM 
 

 
Prezenta Declaratie constituie documentul pe baza caruia 
SC………………… urmeaza sa calculeze accizele pentru gazele 
naturale vandute catre societatea noastra in luna……./anul 
………Accizele se vor calcula pentru cantitatile declarate mai sus , 
functie de utilizarea declarata si valorile aferente ale accizelor 
prevazute in Anexa nr. 1 la Legea nr. 343/17.07.2006 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.    
pentru societatea noastra. 
 
DIRECTOR GENERAL         DIRECTOR GENERAL 
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ANEXA 3 
LA CONTRACTUL DE VINZARE GAZE NATURALE  

Nr….....…… / ……………. 
 
 

SC ...................................... SRL 
 
 Punct de Livrare – LOC.  ................................., str. 
....................................., nr. ...............  
 
PRETUL CONTRACTUAL  
 
Pentru punctul de consum situat in loc. 
_______________________, pretul este ______ lei/Mwh. 
 

Pretul nu include TVA si accize; 
 

 
 
 
S.C. CIS GAZ  S.A                  SC _______________ SRL 
Sebastian Călugăr                      
Director  General                         Administrator 
 
 
Gliga Laurentiu Dorin 
Director Vanzari Gaze Naturale 
 
 
Apostu Alina Niculina 
Director Economic 
 


