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ENGIE Romania S.A., cu sediul in Bucmesti, Bd. Marasesti, nr.4-6, Sector 4, inregistrata la Registrul
Comertului cu nr. J40/5447/09.06.2000, cod unic de inrngistrnre CUI RO 13093222, telefon: 021.9366, fax:
021/3012008, titulara ! Licentei de Furnizare emise de ANRE nr. 1892/20.11.2013, reprezentata in vederea
semn al'ii prezentului contrnct de Manager Departament Vanzari Clienti Business si KEY ACCOUNT
MANAGER in calitate de Vanzator, pe de o parte,
Şi
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Incinta Port nr. 1, Constanţa, avân d Codul de
Înregistrare Fiscală 11055818, telefon 0372 419 801, fax: 0241 616 229, adresa de e-mail: ma@rna.ro,
având cont deschis la Trezoreria Constanţa, cont nr. RO17TRl�Z23F845000200103X, reprezentată
legal prin Cosmin Laurenţiu DUMITRACHE , în calitate de Director General si de Director
Economic, denumită în continuare consumator, având calitatea de Cumpărător, pe de altă parte, denumiţi
colectiv în cele ce urmează "Păr\ile" şi individual "Partea", s-a încheiat prezentul contract, în conformitate
cu rezultatul şedin\ei de tranzac\ionare din data de 25,02.2022

Terminologie
Termenii utilizati in prezentul contract sunt dcfiniti in Legea energiei electrice şi a gazelor natmale 111'.
123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celelalte reglemental'i incidente sectomlui
gazelor naturale.
CAP. I Obiectul Co11/ractul11i
Art. 1.1. Obiectul Contractului îl constituie furnizarea unei cantităţi totale estimate de 1.612 MWh gaze
naturale care va fi livrata lunar, conform Graficului de livrare în punctele de consum din Anexa nr.2 la
prezentul contract.
CAP. 2 Pre/ul Co11/ractului
Art. 2.1. (I) Pretul mediu al gazelor naturale stabilit în urma tranzactionarii în sedinta din data de
25.02.2022 este de 784,51 lei/MWb.
Valoarea totală estimată a contractului fără acciză este de 1.264.629,06 lei fără TVA,
conform Anexa nr.2 la prezentul contract.
Contravaloarea accizei va fi evidcntiata separat pc factura.
(2) Pretul stipulat la art. 2.1 (]) este stabilit în eonditia de livrare franco-consumator şi nu include TVA.
Preţul propriu de furnizare de 726,30 lei/MWh va rămâne ferm şi nemodificabil pe toată perioada de
derulare a contractului.
Tarifele reglementate se ajustează conform ordinclm emise de ANRE şi vor fi incluse sau eliminate clupa
caz, din strucura pretului contractului.
Taxele si acciza v01· fi calculate si incluse in factmile emise de catre Vanzator, conform cerintelor legale.
Pre/ul contractului poale fi qjustat 1111111ai În situa/ia În care au avut loc 111odijicari legislative, mod/fîcari
ale tarifelor reglementate (tarifid de rezervare de capacitate, tarifid de tmnspor/ volumetric, tar//' de
distribulie), in baza ordinelor e111ise de ANRE.
(3) Obligatiile de declarnre şi plata a accizei catre Bugetul Consolidat al statului penim gazele
naturale achizitionatc în baza prezentului Contract se stabilesc in conformitate cu prevederile legislatiei
fiscale. Declaratia de accizare va fi întocmită conform modelului din Anexa nr. 3 la prezentul contract
CAP. 3 Co11(!/f/lle de desfasum,·e a activitatii dejim,izare a gazelor naturale
Art,3.1. Furnizarea gazelor natmale în locurile de consum se va face:
a)
în mod constant şi continuu, fără limită de consum, cu respectarea prevcdcrilm Acordurilor de acces
emise pentrn locmile de consum în cauza si a reglementarilor aplicabile, fora limita de consum.
b)
conform graficului convenit de părţi, anexă la prezentul contract
Art. 3.2. (I) Cantitatea contractată va fi livrată lunar Ia locul/locurile de consum.
(2) Obligaţia de cumpărare şi preluare a Cumpărătorului, conform art. 3.1. de mai sus, se reduce
în mod corespunzător, dacă livrarea gazelor naturale de către Vânzător către Cumpărător a fost înlt'Cmptă
snu limitată datorită:
a) existenţei unui caz de forţă majoră;

b) culpei Vânzătornlui;
c) reducerii livrărilor la solicitarea OST, potrivit legislaţiei în vigoare, în situaţii în care este
periclitată siguranţa sistemului pentru livrări prin SNT;
d) reducerii livrărilor la solicitarea Vânzătornlui, în situaţii în care este periclitată siguranţa
sistemului de
conducte din amonte;
e) reviziilor şi/sau reparaţiilor anunţate în scl'is de către OST/OSD şi/sau de către producător pentru
sistemul de
conducte din amonte;
f) oricărei alte situaţii prevăzute de lege.
Art. 3.3. Graficului de livrare în punctele de consum -Anexa 111'. 2 poate fi modificat pe parcursul derulării
contractului, prin introducerea unor noi puncte de consum pentru care furnizorul trebuie să fie pregătit să
asigure furnizarea de gaze natumle.
CAP. 4 Determinflrefl consumului tfe gaze natumle
Art. 4. 1. (I) Cantităţile de gaze naturale livrate se determină lunar prin citire directă la locul de
consum.
(2) Indexul echipamentului de măsurare, care stă l a baza determinării cantitatii livrate, se
determină în următoarea ordine de priol'itate:
a) prin citire de catre OSD;
b) prin citire de către personalul propriu sau împuternicit de către furnizor;
c) pe baza cantităţilor prevăzute în Graficul de livrari.
Art. 4.2. ( l )Măsurarea cantităţii de gaze naturale contractate se face cu respectarea prevederilor
Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul
ANRE 111'. 62/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, a Condi\iilor Tehnice
prevăzute în anexa nr. 9 la Codul Reţelei pentru Sistemul Naţional de Transpo1t al Gazelor Naturale (SNT),
aprobat prin Ordinul ANRE ur. 16/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Determinarea cantităţii de gaze naturale în locatiile prevăzute în Anexa nr. 2 se face lunar, conform
prevederilor legislaţiei în vigoare.
(3) Măsurarea şi determinarea cantităţii de gaze naturale poate fi contestată justificat de către partea
interesată; în acest caz se va proceda conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
CAP. 5 Pel'Îoada tfe Valflhilitate fi Contractului
Art. 5.1. (1) Perioada de va/abilitate a prezentului Contract va începe la data de 01.03.2022 (Dala de
intrare în vigoare) şi va înceta la dala de 01.03.2023 (Data de Expirare), fara ca aceasta durata sa fie
conditionala de neepuizarea cantitatii aferente contractului.
(2) Data efectivă de intrare în vigoare a Contractului este data de începere a livrărilor, cu condiţia
îndeplinirii în termen de către Cumpărător a obligaţiilor sale cuprinse în art. 7.3 şi de către Vânzător a
obligaţiilor sale cuprinse în art. 7.1. din prezentul Contract.
(3) La expimrea Perioadei de Valabilitate, Părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile
p rezentului Contract decât în măsura necesară pentru punerea în executare a drepturilor şi obligaţiilor
Părţilor, aşa cum iau naştere din prezentul Contract înainte de sfârşitul perioadei de valabilitate.
CAP. 6 Facturarea si Contlifiile de Plată
Art. 6.1. Facturarea gazelor naturale vândute se realizează pe baza cantitati101· determinate prin citirea
lunara a echipamentului d e masurare de catre OSD.
Art.6. 2. Vdnzătorul va emite o factură cel târziu plină în cea de-a 15-a zi lucra/oare a lunii următoare de
consum.
Fumizorul va transmite clientuluifactura prin prin e-mail (factura electronica), in termen de maxim două
zile de la data emiterii înscrisă pefactură.
Art. 6.3. (1) Plata contrnvalorii gazelor naturale contractate se va face în termen de 30 zile calendaristice
de la primirea facturii si înregistrarea facturii la sediul Autorităţii contractante.
(2) Plata gazelor naturale contractate se realizează prin dispoziţie de plată sau orice instrument legal de
plată convenit de părti, în conturile mentionate pe factura.
Art. 6.4. (I) În cazul în care o sumă facturată de către Vânzător este contestată integral sau în parte de
Cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă Vânzătorului cupl'inzând obiecţiile sale, în termen de

5(cinci) zile financiare de la data primirii facturii prin fax sau poştă electronică şi va plăti suma rămasă
necontestată până la termenul limită de plată, conform art. 6.5,
(2) Obiecţiile Cumpărătorului privind valorile facturate prezentate în nota explicativă se vor concilia între
pătţi în termen de 15(cincisprezece) zile de la data primirii pretenţiilor formulate de către Cumpărător.
(3) Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau pl'in hotărâre judecătorească a fi
datorate de Cumpărător, acesta va plăti pe lângă suma datorată, o penalitate calculată conform
prevederilor art. 6.6.
(4) în cazul în care, în mma contestaţiei, s"a stabilit reducerea valorilor facturate, Cumpărătorului i se vor
restitui eventualele sume şi penalităţi aferente, deja plătite, corespunzătoare reducerii respective, calculate
potrivit prevederilor art. 6.6.
Art. 6 . 5 . Factura se consideră achitată de către Cumpărător la data înregistrării plăţii în extrasul
bancar al Vânzătornlui sau, dacă este folosit alt instrnment de plată, la data incasarii contravalorii de catre
Furnizor.
Art. 6,6. Neachitarea facturii de către Cumpărător conform Termenelor limiW de plată prevăzute la art.
6.3. atrage după sine plata de penalităţi de întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv;
b) nivelul penalităţilor de întârziere este egal eu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la
termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere.
c) penalizările de întârziere nu pot depăşi debitul asupra căruia se aplică.
C4P, 7 Obliga/ii şi Drepturi
Art, 7.1, Vânzătorul are următoarele obligaţii:
a) să deţină şi să menţină în vigoare pe durata contractului lieenta de furnizare a gazelor
naturale şi să respecte prevederile acesteia;
b) să asigure livrarea către Cumpărător a cantităţii contractate, în termenii prezentului Contract;
e) sa asigure furnizarea gazelor naturale, in eonditile si eu respectarea presiunii prevazute in contract,
precum si a eonditiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, in conformitate cu reglementarile
legale in vigoare;
d) sa informeze Cumparatorul în legătură cu serviciile prestate de operatorul de distribuţie/operatorul de
sistem, a căror contravaloare nu este cuprinsă în preţul final;
e) să anunţe Curnparatornl, în baza informaţiilor prin1ite de la operatorul de distribuţie/operatorul de
sistem,asupra efectuării reviziilor şi a reparaţiilor instalaţiilor opel'atoruluide distribuţie/operatorului de
sistem aflate pe proprietatea consumatorului;
t) să informeze consumatorul cu privire la obligaţiile furnizorului care derivă din Standardul de
performanţă pentru activitatea de fumizare a gazelor naturale, să respecte prevederile acestuia şi să
plătească penalităţile prevăzute de acesta;
g) furnizornl, prin operatorul de distribuitie zonal, asigura întreruperea furnizarii gazelor natural la
cererea consumatorului;
h) orice alte obligatii prevazute de legisla/ia aplicabila în vigoare.
Art. 7.2. Vânzătorul are următoarele dreptmi:
a) să factureze Cumpărătorului cantitatea de gaze naturale livrată şi penalităţile " atunci când este cazul
- în conformitate cu prevederile contractuale şi să încaseze contravaloarea acestora;
b) să sisteze livrările de gaze natumle Cumpărătorului, cu respectarea procedurii prevazute la art. l O. I.
e) sa dispuna încetarea sau, după caz, limitarea livrnrii gazelor naturale în următoarele situaţii: forţă
majoră; stare de necesitate, când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor
materiale
d) sa preia, sa înregistreze si sa solutioneze in confmmitate cu legislatia in vigoare orice reclamatie legala
de funetionarea in conditii de siguranta a instalatiilor apartinand operatorului de sistem sau
Cumparatorului.
e) orice alte drepturi prevazute de legislatia aplicabila în vigoare;
Art. 7.3. Cumpărătorul are următoarele obligaţii:
a) să achite facturile pentru cantitatea de gaze naturale consumată şi pena/ităfile de întârziere;
b) sa foloseasca exclusiv aparatele de utilizare care respecta cerintele legislatiei in vigoare si sa nu realizeze

interventii neautorizate asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;
c) sa nu revanda gazele naturale contractate;
d) sa sesizeze imediat furnizorul in lega tura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea aparatului
de masurare si sa asigure accesul operatornlui de sistem;
e) sa permita accesul in vederea citirii indexului echipamentului de masurare, in orice moment pe perioada
derularii prezentului contract, în cazul in care echipamentul de masurare se afla pe proprietatea lui;
f) orice alte drepturi prevazute de legislatia aplicabila in vigoare;
Art. 7.4. Cumpărătorul are următoarele drepturi:
a) să fie alimentat cu gaze naturale in conformitate cu prevederile prezentului contract de
fornizare şi ale legislaţiei incidente;
b) sa solicite fumizornlui intreruperea alimentarii cu gaze naturale;
c) sa solicite motivat modificarea graficului de livrari cu 30 de zile înainte de luna de livrare
d) toate celelalte drepturi corelative obligatiilor vanzatorului;
Art, 7, 5 . (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină şi să păstreze pe parcursul derulării
contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obliga\iilor cuprinse în acest contract,
respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.
(2) Pă1ţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, cu restricţii de confidenţialitate
conform prevederilor art. 8, I , , la toate datele, documentele şi informaţiile necesare pentru buna derulare
a acestui Contract.
(3) Părţile garantează una celeilalte că prezentul Contract reprezintă o obligaţie fermă, legală, opozabilă
în justiţie în termenii acestui contract.
CAP, 8 Co11jitle11fi11litatea
Art, 8 .1 . (1) Fiecare Paite se obligă să păstrnze confidenţialitatea tuturor datelor, documentelor şi
informaţiilor obţinute din derularea prezentului Contract şi să nu le dezvăluie unei teiţe păr\i, în totalitate
sau patţial, fără consimţământul scris al celeilalte Păr\i.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente şi informaţii:
cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părţi contractante;
a)
cele care pot fi dezvăluite, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
b)
cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligatii legale de informare;
c)
cele considerate a nu avea caracter confidenţial, conform legislaţiei în vigoare,
d)
(3) Prevederile prezentului a1ticol rămân în vigoare o perioadă de 5 (cinci) ani de la încetarea
valabilităţii prezentului Contract.
CAP, 9 Gara11fi11 tle bună execuţie a co11tractul11i
9. J - Prestatorul se obligă să constituie garan\ia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile
lucrătoare de la data semnării contractului, în cuantum de I 0% din valoarea contractului fără TVA.
9 .2 - Modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie - conform prevederilor att. 40 din normele
metodologice aprobate prin HG m. 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare - garanţia de bună
execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de
o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. De asemene a, garanţia de
bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.
9.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garan\iei de bună execuţie, oricând pe parcursul
îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu îşi
îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei
de bună execuţie achizitorul m·e obligaţia de a notifica pretenţia atât prestatorului, cât şi emitentului
instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al
prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execu\ie, parţial sau total, prestatorul are obligaţia de a
reîntregii garanţia în cauză rapo1tat la restul rămas de executat.
9.4. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execu\ie constituită în baza contractului de servicii,
în conformitate cu prevederile art. 42 alin (2) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr, 395/2016.
CAP, 1O Cesiunea Co11t1'11ctului
Art. 10.1. Nici una dintre Părţi nu poate cesiona parţial sau total drepturile şi obliga\iile decurgând din
acest Contract fără obţinerea în prealabil a acordului scris al celeilalte Părţi.

CAP. 11 Întrel'llperea/Sistarea Livrărilor tle Gaze Naturale
Art. 11,1. (1) Întreruperea / sistarea livrării de gaze naturale din iniţiativa Vânzătorului, înainte de data
finalizării Contractului, poate fi dispusă numai în condiţiile şi cu respectarea procedurii detaliate mai jos:
a)
au trecut mai mult de 5 (cinci) zile financiare de la termenul limită de plată a facturilor emise
conform art. 6.1;
Vânzătorul a transmis Cumpărătorului un preaviz după expirarea termenului prevazut la litera a),
b)
iar Cumpărătorul nu a achitat suma restantă;
c)
au trecut 5 zile financiare de la data transmiterii preavizului şi suma restantă nu a fost achitată;
după acest termen Vânzătorul poate decide sistarea livrării gazelor naturale la Cumpărător;
(2) Reluarea livrării gazelor naturale se poate realiza după achitarea tuturor obligaţiilor de plată către
Vânzător (sume facturate şi penalizări pentru întârzierea la plată).
(3) Reluarea livrărilor se face în tennenul legal conform reglementarilor aplicabile in vigoare.
(4) Suspendarea temporară a contractului cu acordul Părţilor se poate realiza pentru o perioadă de
maximum 1 (o) lună.
CAP, 12 Rlisp1111tle1·ea Contractuală
Art. 12.1, (1) În situaţia în care Vânzătornl nu îşi îndeplineşte din culpă obligaţia de livrare conform
programului convenit prin Contract sau şi-o îndeplineşte în mod necorespunzător, atunci cumparatorul are
dreptul de a solicita si incasa ea penalitati de intarziere, un procent egal cu cel mentionat la alin. (2) penim
fiecare zi de intarzire din valoarea obligatiilor neîndeplinite pana la îndeplinirea efectiva a obligatiilor.
Anterior emiterii unei pretenţii, achizitorul are obligaţia de a notifica în scris furnizorul privind obligaţiile
care nu au fost respectate, acordând un termen de remediere de 15 zile.
(2)
În cazul în care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte din culpă obligaţia de plată a
contravalorii Cantităţii contractate ori şi-o îndeplineşte în mod necorespunzător, acesta se obligă să
plătească Vânzătorului penalităţi de întârziere. Nivelul acestora este egal cu nivelul dobânzii de întârziere
datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, faţă
de scadenţa până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Valoarea totală a penalităţilor de întârziere nu poate
depăşi valoarea sumei datorate.
(3)
Pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2),
Pattea în culpă va plăti celeilalte părţi daune-interese, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
CAP. 13 Rezilierea Contrac/11/ui
Art. 13 .1 Rezilierea totală sau parţială a clauzelor prezentului Contrnct nu are nici un efect asupra
obligaţiilor deja scadente între Pătţi.
Art. 13.2. Orica1·e dintre Pătţi este îndreptăţită să procedeze la rezilierea contractului în situaţia
neexecutării de către cealaltă Patte a obligaţiilor eonh·actuale.
Art. 13,3, (1) Intenţia de reziliere a contractului trebuie notificată celeilalte Părţi în termen de 15 (cinsprezece)
zile calendaristice de la data exigibilitatii obligatiei neîndeplinite.
(2) Rezilierea de căh·e oricare Parte, ca urmare a simplei neexecutări de către cealaltă Pa1te a obligaţiilor
contractuale, în cazul în care partea aflată în culpă nu remediază deficienţele în termenul de remediere, se
face fără intervenţia instanţei, fără punere în întârziere şi fără altă formalitate prealabilă, cu excepţia
transmiterii unei notificări scrise de reziliere celeilalte Pă1ţi aflate în culpă, cu cel puţin 3(trei) zile
calendaristice înainte de data menţionată în notificare pentru încetarea prin reziliere a Contractului. Intr-un
asemenea caz pattea aflată în culpa contractuală va putea fi obligată la plata de daune-interese către cealaltă
pmte.
CAP. 14 De111mJarea Co11tract11/ui
Art. 14.1. Achizitorul are dreptul să denunţe unilateral acest Contract cu un preaviz de 21 de zile
calendaristice, in conformitate eu prevederile legale.
CAP. 15 Încetarea contract11/11i
Art. 15.1.(l)Prezentul Contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:
a) expirarea Perioadei de valabilitate stabilită confo1m prevederilor art. 5.1.alin. (l);
b) prin acordul comun al Pă1ţilor;
c) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre Pătţi;
ci) în urma unui caz de forţă majoră, confonn Contractului.

e) alte cauze prevăzute de lege sau prezentul contract,
(2) încetarea prezentului Contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor contractuale care decurg din
executarea Contractului până la încetarea acestuia,
CAP. 16 Moilijicama Circumstanfelor
Art. 16 .1 , (1 )În sensul prezentului contract, ,.modificare de circumstanţe" semnifică aplicarea actelor
normative şi reglementărilor româneşti, precum şi a modificărilor şi/sau abrogărilor ce ar putea să apară
în actele normative şi reglementările incidente, existente după data efectivă de intrare în vigoare a
prezentului Contract.
(2) în cazul în care modificarea de circumstanţe priveşte reglementarea/modificarea unor preţuri şi/sau
tarife care au fost asumate la plată, potrivit Contractului, de către Cumpărător, Contractul va fi modificat de
drept, de la data avută în vedere prin actul normativ pentrureglementarea/modificarea preţurilor şi/sau
tarifelor în cauză.
(3) Modificarea circumstanţelor se va reflecta prin acte adiţionale încheiate între Părţi.
CAP. 17 Foita Majoră
Art. 17.1. (l)Forta majoră reprnzintă acel eveniment viitor, absolut imprevizibil şi insurmontabil, care
exonernază de răspundere oricare Parte aflată în culpă,
(2) Partea care invocă un caz de fartă majoră este obligată să îl notifice celeilalte Părti în termen de 48
de ore de la declanşarea evenimentului şi să remită documentele justificative în termen de 10 (zece) zile
calendaristice de la încetarea evenimentului. De asemenea, Pa1iea în cauză este obligată să ia măsurile
posibile în vederea limitării consecinţelor produse de un asemenea eveniment.
(3) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
(4) În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 30 de zile calendaristice, Părţile au dreptul să
solicite încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna din ele să aibă dreptul de a pretinde dezdăunări.
CAP. 18 Legislatia Aplicabilă; SoluJionarea Litigii/ol'
A1't. 18.1.(1) Prevederile prezentului Contract se supun legislaţiei române în vigoare şi se iutel'p1·etează
în conformitate cu aceasta.
(2) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea
prezentului Contract să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea pe cale
amiabilă, litigiile vor fi soluţionate, du pă caz, de organele arbitrale sau de instanţele judecătoreşti
competente din România,
CAP. 19 Notificări
A1·t. 19.1.(1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc orice
modificare a circumstanţelor/contractului avute în vedere la data semnării acestuia.
(2) Pătţile se obligă să renegocieze clauzele contractului afectate de către modificarea
circumstanţelor/contractului, în acord cu prevederile actelor normative care stau la baza modificării de
circumstanţe/contract, în termen de 15 zile de la notificarea intenţiei de renegociere de către paiiea interesată,
cu excepţia celor prevăzute la art. 15. l (2) caz în care contractul se modifică de drept;
(3) Orice notificare va fi transmisă în scris şi va fi considerată transmisă numai dacă notificarea, va fi:
predată pe!'sonal Părţii respective, sau
(i)
(ii)
va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cerută de către Partea în cauză,
sau
(iii) va fi transmisă prin fax cu confirmare de primire.
(4) Notificările, punerile în întârziere sau solicitările vor fi trimise:
Pentru Cumpărător:
Pentru Vânzător:

Adresele de mai sus pot fi schimbate oricând de oricare dintre Părţi prin notificare scrisă către cealaltă
Parte, notificarea producând efecte începând cu data primirii.
(5) O1'ice notificare va fi considerată primită de către destinatar:
(i) la momentul predării şi înregistrării la destinatar, dacă este înmânată personal Părţii respective;
(ii) la data semnării de către destinatar a confil'mării de primire, dacă este transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire; în caz conll'ar, procedura de notificare este considerată îndeplinită
la data returnării scrisorii către expeditor;
(iii) în prima zi lucrătoare după cc a fost expediată prin fax, confirmarea electronică de transmitere
prin fax fiind considerată dovada recepţiei.
CAP. 20 DispoziJii Finale
Art. 20.1 Acest Contract şi toate obligaţiile care rezultă pentru Părţi din derularea acestuia, se supun în
totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române îu vigoare,
Al'!, 20,2.(1) Anexele 111·, 1, 2, 3 fac parte integrantă din prezentul Contract,
(2) Dacă printr-un act normativ (Lege, Ordonanţă a Guvernului, Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului,
Hotărâre a Guvcmului, reglementare ANRE), sunt emise prevederi imperative contrare clauzelor din
prnzentul Contract, se vor aplica prevederile din actul normativ, de la data intrării în vigoare a acestuia,
iar Părţile au obligaţia modificării/completării în consecinţă a Contractului prin încheierea unui act adiţional
la Contrnct.

Prezentul Contract a fost încheiat la data de ,2-? l!.2. }!)'/, în două exemplare, câte 1111111 pentru fiecare
Parte şi intră în vigoare la data semnării de ambele părţi.
SEMNATARI:
�,iir�ni _ ,
Din partea Vânzăton1h,i
. ,� • ,.te •.·'�•I
---ENGIE România
NAVALA ROMANA
� .
,I,',:,,.. · ·•� - AUTORITATEA
Man�ger Dcpartamt;JirV'!_ţtz!id Clieiitr
e
�c-·1: I
. \' n. ;;'Git('
o
11\1,lj,'
,',;
i
'°.17ANI�
-

s.4.

tf:Jl:· .

.

ftff. :SJJ

! /'

-·

;

i

.

:;•••!;•1••1:',I'-

I

T

-

la Contractul

DEFJNl'fII, TERMENI, ABREVIERI
Termenii utiliza\i în cadrul prezentului Con!l'aet au următornl înţeles:

.

Anexam·. 1

l'Y/il'C-/ '"O' .,,., )l

ni, , , , , . , , , , .<'.J I, ,r,, l,,,._ l

ANRE- Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
Cantitate contractată- înseamnă gaze naturale de provenienţă din intern, furnizate de către Vânzător
Cumpăl'ătornlui, în confotmitate cu ptevcdetile Contrnctului, pe dmata perioadei de livrare;
Codul Reţelei- act normativ carereglementează condiţiile şi regulile de utilizare a Sistemului Naţional
de Transpott a gazelor naturale (SNT) din România, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Na\ionale
de Reglementare în Domeniul Energici nr.16/2013;
DOPGN-Direc\ia de Operate Piaţă Gaze Naturale, orgauizatăîn cadrul S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
Fm·ta MaJoră-înseamnă orice eveniment viitol', imprevizibil şi insut'montabil, care exonerează de răspundere
partea care îl invocă;
Gaze Naturale-gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din câmpul de gaze
asociat zăciimintelor de \iţei, precum şi gazele rezultate din extracţia sau separarea hidrocarburilor lichide;
OST- Operatorul sistemului de transport-persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de transport
a gazelor naturale şi răspunde de exploatarea, întl'eţinerea şi, dacă este necesar, dezvoltarea sistemului
de transpot't într-o anumită zonă şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum şi de
asiguratea capacităţii pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii cererii pentrn tt'ansportul gazelor
naturale;
Preţul Contractual - reprezintă pre\ul rezultat în urma tranzacţionării, ce va fi plătit de către Cumpărător
Vânzătorului pentru gazele naturale livrate în baza Contractului;
Punct de Livrare- locul convenit de Părţi,în care Vânzătorul predăşi Cumpărătorul preia cantitatea
contractată; este stabilit la intrarea în Sistemul Na\ional de Transport operai de către S.N.T.G.N. Transgaz
S.A.;
Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale (SNT)-sistemul de transportsituat pe teritoriul
României
şi care se află în proprietatea publică a statului;
Termen limită de plată-termen limită, înscris pe factura emisă de Vânzător funcţie de durata perioadei
de livrare a gazelor naturale, conform prevederilol' Contractului;
Zi financiară -înseamnă orice zi, alta decât Sâmbăta, Duminica şi orice sărbatoare legală, în care băncile
sunt închise efectuării oricăror operaţiuni în România.
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Ane><a nr. 2

la Contractul nr.

./ff:\/ ?,1 cl/ CD2 2
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Graficului de livrare în punctele de consum
/) AU1'0Rl1'ATEA NAVALĂ ROMÂNĂ-l11cl11tli Pol'I m:J,Crmsttmfn
Fm·11izoml 11cf11ufl Opemtoml 1fe 1mtrUmf/11 /oe«l: NOVA POWER/ DISJ'RIGAZ SUD RE1'ELE S.R.L.
Serie eo11fol'

-

Cntcgor UM
Îll
MWh
C2

Cnnlitiifi h111111·c uuu·lic 2022 + fcb1'Ufll'le 2023
!iulie
liunic
linui
lanr
marlic
52,031
0,9681
JOJ,Q351
Ol

laug

Ol

lscl)l

Ol

Idee
lfcb
linn
199,65
199 651
138,1821 157,6631

lnoi

locl

Ol

ol

Tol:-il
849,178

2) CĂPITĂNIA ZONALĂ CONSTANŢA �OFICIUL DE CĂPJ'J'ĂNIE MAMAIA�Zo1u1 Crt.�/1101 Mamaia Sta/lune, Mol Loc Si11tgl1fol
F1m1izomf ncflwll Operafoml de (ffa'/rilm/le loc al: NOVA J>OWERIDISTRIGAZ SUD RETELE .',UU„

,

Serie l'OIIIO 1.
Catcgm' UM

;,

CI

MWh

Cnnfltitti lunnre mnl'tle 2022 + fcbnutrlc 2023
!iulie
hmg11st
I iunie
I mai
martie
luor
!sept
1,211
1,211
1,211
7,9861
3,2671
13 3 I I

lnoi

loci

3,631

1,211

Idee

lreb
Iiun
37 5JI
37,51
21,6591

Idee

lfeb
Iian
42,834I 42,8341 42,834

Idee

lian
Trcb
31,461
31,46
31,46I

17,7871

3) CĂPJTĂNIA ZONALĂ GALA11-sli:Porlltl11l ur.30, Gnh1fl
Fumiwml act11afl Opemtoml 1le tllstrllm/ie /ocfll: NOVA POWEIV DIS1'JUGAZ SUlJ RE'l'ELE S.R.L.
o 1/0,'
Seri•cc,

Cnfegol' UM
ln
MWh
CI

Cnulitnti hutnrc mnl'lic 2022 + fcbrunde 2023
Iiulie

Iiunie
lmui
martie laor
0,2421
20,571 22,1431

ol

laueust
Ol

lscnt
Ol

loct

Ol

lnoi

13,31I

13,311

'fotnl
147,50

Totnl
198,08

4) CĂPITĂNIA ZONALĂ GAT.AŢI� CĂPITĂNIA PORTUL(![ BRĂILA-sir, A11glld Sa1lg11y 1m7, Rnllla
Fum/zorul acl11all Opemlol'lll 1fe tflstdb11Jle loca(: NOVA POWBRIDISTRIGAZ SUD RE'l'ELE S.ll.L.

-

Serie contor
Cnkgor UM

la
CI

MWh

Cnntilăţi lunnre rnnl'tic 2022 + februal'ie 2023
liulic
-liunlc
lnlm
I mai
latlr
murtie
1,211
0,6051
4,1141
19,7231 10,ml

lscut

Ol

loc!

Ol

lnoi

3,3881

25 411

Total
159,36

5) CĂPl1'ĂNIA ZONALĂ GIURGIU� CĂPITĂNIA POR'l'ULUICĂLĂRAŞl-stdDeccmbrlc ur,10, bl.Al2,pnr/el' Clîflimşl
li'tmihoml acl1mll Opemfontl de distribu/ie local: NOVA POWEll/DJSTRlGAZ SUD JWTELE S,R,L.
Scite co11l01·

Cntcgol' UM

ln
Cl

MWh

Cnu{itfifl hmnre mnrlic 2022+ fchnun·ic 2023
martie

lanr

271

!mai
2,71

I iunie
1,31

liulio

ol

lm1gust

Ol

Isept
Ol

loct

Ol

lnoi

ol

Idee

li!ln
4,81

Idee

linn

2,71

Ifeb

sl

Tolnl

6) CĂPffĂNJA ZONALĂ GIURGIU -CĂP11'ĂNIA PORTUJ,UJ GIURGJU-So.1·em111 Pmt11l11I, m;9A1 Ghtrgill
F11r11izorul ucflwll Operatorul tfo tfislribufle local: NOVA POWER/ DISTRIGAZ SUD RE1'ELE S.R,L.
Serie co11fo1

Cafcgor UM

Jn

Cl

MWh

Cnntitiitl lunare martie 2021 + februnrlc 2022
I iulie
Iiunie
ln1ai
nrnrtic
lmir

101

61

11

Ol

lnugusl
OJ

lsc11t

Ol

I oct
ol

lnoi

0,21

JOI

111;26, Bucureşti
7) CĂP11}/N/A ZONALĂ G/UJWJU �CĂPITĂNIA PORTU/Ali MĂRĂŞE,!,'11-11ulm•11rd11l Miirlişeştl
S.R.L.
Ftll'llizontl achwfl Opemft1ml tle ,listrlbu/le Joc/li: NOVA POWER/DISTRTGAZ SUD RETl!.1,E
Serie COIIIOI' Cnntlt1itl lunare martie 2022 + febi-mn'ie 2023
Cntcgor UM
Idee
lnoi
loc!
lnmmsl
lsel)I
liulic
liunîc
lmni
in
MWh mnrtic
la ir

CI

l01

6I

11

ol

Ol

Ol

Ol

0,31

JOI

151

I ian

141

I feb

221

Trcb

36,sl

30,20

8

Totnl
86 )20

22

Total
36,5

114,30

8)CĂPl1'ĂNIA ZONALĂ DROBETA TURNU SEVERIN - CiPJTiNIA PORTULUI JJEJ- s11,Fn1gllo1· 111: IOi Dej, Cluj
Funiizomf 11cllwfl Opemtoml tle dfslrlhu/ie locnl: NOVA POWER/ Delg11i Gtlll SA

-

Serie co11tor

Cntcgol' UM
ln
MWh
CI

Cuntltiitl lunnrc uun•lic2022 + februal'lc 2023
locl
Iiulie
lscnt
Iaugust
Tim1ic
lmai
nrnrtic
lanr
0,121
0,121
0,521
0,481
0,721
2,241
l,ll

I noi

0,61

lino
Idee
l.211
2,051I

lrcbr

3,631

'l'olnl

3,63

16,43

9) CĂP11'ĂNIA ZONALĂDROBETA TURNU SEVERIN-OFICIUL DB ClPlTĂNIE TIMIŞOARA-sll:Nicofoe '11t11!esc11, ud, 'l'i111iş()fm1, '11111/ş
Ji'11mlzomf f/Cllwl/ Opemton1/ ,le tfiMflb11jle loc{I/.' NOVA POWER/Ddgaz Grid
SA Serie co11for
Cnlego1· UM

in

CI

MWII

Cr111(1(1\JI IUllfll'C lllfll'tic 2022 + fc!Jrunrlc 2023

mnrtic

hmr

1,21

lnrni

0,661

I iunie

0,141

I iulie

O 141

lmw

0,141

lsent

O 141

loct

0,141

I noi
0,41

Idee

1,31

linn

1,31

TOTAL GJmJmAL(M\Vh):

lfcb

2,61

Tolnl

2.6

10,76
1.612,00

Anexa nr, 3
la Contractul nr. /:'f.1PJ:/ ?l½'?- lDU
Declara tic de acciza
Subscrisa AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Incinta Port nr. 1 Constanţa,
reprezentată legal prin Cosmin-Laurenţiu DUMITRACHE, Director General, în conformitate cu
ptevedetile Contractului de vânzare cumpărare gaze naturale ni'.!:'/ !{e(·. Jh".\·/. le?.?:.......... , formulăm
următoarea

DECLARATrn PE PROPRIA RĂSPUNDirnI�
Prin ptezenta, declarăm că gazele naturale cumpărate de la ENGrn România S.A. în perioada
01.03.2022-01.03.2023 în baza Contractului de furnizare gaze naturale m.Uit.':U}\!?W.,./JC'./l ........ au fost
consumate de societatea noastră în urmatoarele scopmi:
Gaze naturale
I. utilizate dreot combustibil oentru motor
2. utilizate dre1Jt combustibil 1Jentm încălzire
2.1. în scop comercial
2.2 în scolJ necomercial
3. utilizat în alte scoouri
4. gaze naturale livrate oe niata liberă
5. gaze naturale livrate pe piata teelementată
TOTAL CONSUM

Cantilate livrată (Gil

X
X

Ptezenta Declaraţie conslituie documentul pe baza căruia ENGIE România S.A. mmcază să
calculeze accizele pentrn gazele naturale vândute către societatea noastră în perioada 0J.03.202201.03.2023.
Accizele se vor calcula pentru cantităţile declarate mai sus, funcţie de utilizarea declarată şi valotile
aferente ale accizelor ptevăzute în Legea 111·, 227/2015 privind Codul Fiscal.

la Conlraclul nr.

Anexa nr. 4

..1.1.4.0.6/ZS' O?. io2 /.

PREŢURILE DE CONTRACT
Cantltat
Prat do contract
o
(MWh)
(Lel/MWh)

Nr.
Loc:atlo/ Tip consumator
crt.

o

2

1

Preţ Total

(Lei/MWh)
rcol.2 x col.3\
4

3

CĂPITĂNIA ZONALĂ CONSTANŢA -OFICIUL DE
1 CĂPITĂNIE MAMAIA-Zona Caslno, Mamaia Staţiune, 147,50
Mal Lac Slulglllol / Consumator tip C1DGSR

785,43

115.850,14

CĂPITĂNIA ZONALĂ GALAŢI-str. Portului nr.30, Gaiali
198,08
/ Consumator tip C'IDGSR

785,43

155.575,62

785,43

125.163,77

785,43

23.719,99

86,20

785,43

67.704,07

-CĂPITĂNIA
ZONALĂ
CĂPITĂNIA
GIURGIU
6 PORTULUI MĂRĂŞEŞTI- Bulevardul Mărăşeşti nr.26, 114,30
Bucureşti/ Consumator lip C1DGSR

785,43

89.774,65

CĂPITĂNIA ZONALĂ DROBETA TURNU SEVERIN 7 CĂPJTĂNIA PORTULUI DEJ- str.Fragllor nr.10, Dej, 16,427
Cluj /Consumator lip C1 Oelgaz

785,56

12.904,39

10,76

786,66

8.452,63

849,178

783,68

665.483,82
-//. �\j fl,L:(1, •�fll'l_"fl 9 06

2

CĂPITĂNIA ZONALĂ GALAŢI- CĂPITĂNIA PORTULUI
3 BRĂILA- str, Anghel Sa!lgny nr,7, Brăila/ Consumator 159,36
llp C1DGSR
ZONALĂ
GIURGIUCĂPITĂNIA
CĂPITĂNIA
4 PORTULUI CĂLĂRAŞI -str,IDecembrle nr.10, bl.A12, 30,20
parter Călăraş! /Consumator llp C1 DGSR

ZONALĂ
-CĂPITĂNIA
CĂPITĂNIA
GIURGIU
5 PORTULUI GIURGIU - Şoseaua Portului, nr.9A, Giurgiu
I Consumator tip C1DGSR

CĂPITĂNIA ZONALĂ DROBETA TURNU SEVERIN
8 OFICIUL DE CĂPITĂNIE TIMIŞOARA-sir.Nicolae
Tilulescu, nr.3, Timişoara, Timiş /Consumator tip C1
Deloaz

9 AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ-lnclnlă Port
nr.1,Conslanta/Consumalor tlp C2 DGSR
Total (Lei fara TVA)
,, "', .
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