CONDITIILE GENERALA DE CONTRACTARE (extras)
Drepturile Cumpărătorului sunt:
a) să solicite Vânzătorului modificarea Contractului, la momentul interventiei unor elemente care
pot afecta executarea Contractului;
b) să aibă acces la aparatele de măsurare/decontare aflate în incinta proprietății operatorului de
distributie sau transport, în prezența unui reprezentant ai acestora;
c) să pretindă Vânzătorului plata daunelor directe în cazul întreruperilor în vânzarea gazelor
naturale, cauzate din culpa acestuia și dovedite, cu excepția cazurilor de întrerupere/limitare
mentionate mai sus;
d) să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile Contractului;
e) să solicite Vânzătorului întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale la locul de
consum, respectiv prestarea de către operator a activității de întrerupere/limitare a parametrilor
tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
f) să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
g) să transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitire, în condițiile
și la termenele precizate de Vânzător;
h) să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în
prezența personalului împuternicit al Vânzătorului/Operatorului sistemului de
distribuție/transport al gazelor naturale;
i) să denunțe unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea
condițiilor/clauzelor contractuale, și să îsi schimbe efectiv furnizorul, în termen de cel mult 21
de zile calendaristice de la data solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE;
j) să primească de la Vânzător decontul final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile
calendaristice de la data schimbării furnizorului sau de la data încetării contractului de
furnizare a gazelor naturale;
k) să solicite Vânzătorului date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum
propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 24 de luni anterioare solicitării sau pentru
perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din
urmă este mai mică; solicitarea Cumpărătorului trebuie să cuprindă datele de identificare ale
acestuia, adresa locului de consum, perioada pentru care se solicită informatiile și modalitatea
aleasă de client pentru transmiterea datelor solicitate;
l) orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare.

Obligaţiile Cumpărătorului sunt:
a) să achite integral și la termen facturile emise de Vânzator, reprezentând contravaloarea
serviciului pentru vânzarea gazelor naturale, precum și majorările de întârziere aferente,
precum și a celorlalte facturi emise de Vânzător, conform prezentului Contract;
b) să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerințele legislatiei în vigoare și să
nu realizeze intervenții neautorizate asupra aparatelor și instalațiilor de utilizare a gazelor
naturale;
c) să nu revândă gazele naturale contractate;
d) să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice moment pe
perioada derulării contractului, în situația în care echipamentul de măsurare se află pe
proprietatea Cumpărătorului;
e) să plătească contravaloarea eventualelor tarife și taxe aferente serviciului de distribuție și
transport, impuse de operatorii licențiați ai acestor servicii, sau alte taxe și tarife impuse de alte
autorităti de reglementare, care au relevantă în executarea Contractului;
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f)

g)

h)
i)
j)

k)

l)
m)

n)
o)

p)

q)

r)
s)

să anexeze la solicitarea de reluare a furnizării dovada achitării integrale a contravalorii
consumului de gaze naturale facturat, inclusiv a dobânzilor penalizatoare pentru întârziere în
efectuarea plății datorate conform prevederilor contractuale, și a tarifului aferent reluării
alimentării cu gaze naturale, precum si dovada constituirii garanției financiare, dacă este cazul;
să anunţe orice modificare a datelor sale de identificare sau/și a coordonatelor de
corespondență din Contract (telefon, fax, email, adresă de corespondență) în termen de 30 zile
de la data modificării; necomunicarea acestora determinând responsabilitatea exclusivă a
Cumpărătorului pentru eventualele prejudicii de orice natură generate de această situație;
să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice și cele ale operatorului de sistem,
precum și toate celelalte instalații ale operatorului de sistem aflate în incinta Cumpărătorului;
să efectueze modificările sau extinderile instalațiilor de utilizare pe baza aprobărilor legale și
numai cu operatori economici autorizați de autoritatea de reglementare (ANRE);
să sesizeze imediat Vânzătorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în
funcționarea contorului de măsurare și să asigure accesul împuternicitului operatorului de
sistem la acesta;
să suporte cheltuielile aferente operației de înlocuire temporară și expertizei metrologice, în
cazul în care sesizarea sa cu privire la funcționarea contorului de măsurare se dovedește
neîntemeiată;
să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului aflat în proprietatea sa,
inclusiv în cazul reparațiilor necesare menținerii în clasa de exactitate;
să achite contravaloarea consumului de gaze naturale recalculat pentru o perioadă anterioară,
atunci când se constată funcționarea defectuoasă a echipamentului de măsurare, în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare referitoare la măsurarea gazelor naturale;
să solicite în scris Vânzătorului luarea de măsuri pentru remedierea defecțiunilor constatate la
instalațiile operatorului de sistem situate în incinta Cumpărătorului;
să permită accesul reprezentantului operatorului în scopul de a presta activitatea de
întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de
consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ori de a monta, demonta, sigila,
întreține, verifica, înlocui sau citi indexul echipamentului de măsurare, precum și pentru a
întreține, verifica sau remedia defecțiunile intervenite la instalațiile aflate în exploatarea
operatorului, când acestea se află amplasate pe proprietatea Cumpărătorului;
să efectueze verificările și reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare, în
conformitate cu reglementările în vigoare, și să pună la dispoziția împuternicitului /
operatorului de sistem fișele de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică
periodică, în termen de valabilitate, precum și actele justificative din care să rezulte asigurarea
exploatării și întreținerii corecte a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;
să constituie în favoarea Vânzătorului, la solicitarea acestuia, o garanție financiară pentru o
perioadă de consum echivalent de maximum un an, în cazul constatării, conform prevederilor
legale în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de
măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
să îți asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe
piata de gaze naturale în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
orice alte obligații prevăzute de reglementările în vigoare.

Alte Drepturi şi Obligaţii
5.5.1. Operatorul are dreptul să întrerupă/limiteze alimentarea cu gaze naturale la locul de consum
al Cumpărătorului în următoarele situații:
a) la solicitarea directă a Cumpărătorului, inclusiv în cazul în care întreruperea este legată de
funcţionarea în condiții de siguranță a instalațiilor Cumpărătorului sau ale operatorului;
b) pentru neîndeplinirea de către Cumpărător a obligațiilor contractuale față de operator, în
cazul în care contractul cu operatorul conductei/sistemului din care este alimentat locul de
consum este încheiat de Cumpărător;
c) pentru timpul necesar executării lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, reparație, modernizare,
exploatare și întreținere a conductei/sistemului din care este alimentat locul de consum al
Cumpărătorului;
d) în alte situații prevăzute de legislația în vigoare, ca de exemplu, dar fără a se limita la
acestea:
i.
în cazul nerespectării de către Cumpărător a limitelor zonelor de protecție și de
siguranță ale instalațiilor operatorului amplasate pe proprietatea Cumpărătorului,
conform legislației în vigoare;
ii. în cazul intervențiilor de către persoane neautorizate asupra instalațiilor de reglaremăsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranța alimentării cu gaze
naturale, conform legislației în vigoare;
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în cazul intervenției de către persoane neautorizate asupra unui obiectiv din sectorul
gazelor naturale și/sau asupra unei instalații de utilizare, care pune în pericol siguranța
alimentării cu gaze naturale, conform legislației în vigoare;
iv. în cazul în care instalaţiile de utilizare/aparatele consumatoare de combustibili gazosi
ale Cumpărătorului nu îndeplinesc condițiile legale de funcționare, există pericol de
explozie și este afectată siguranța în exploatare;
v. în cazul neprezentării de către Cumpărător a actelor doveditoare privind efectuarea
verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalației de utilizare, conform
legislației în vigoare;
vi. în cazul în care nu se permite accesul operatorului în scopul de a monta, demonta,
sigila, întreține, verifica sau citi indexul echipamentului de măsurare pentru decontarea
contravalorii gazelor naturale consumate ori de a întreține, verifica și remedia
defecțiunile intervenite la instalațiile aflate în exploatarea operatorului, când acestea se
află amplasate pe proprietatea Cumpărătorului;
vii. în situația constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să
denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze
naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare.
5.5.2. Întreruperea/Limitarea parametrilor tehnici/Reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de
consum al Cumpărătorului se realizează de operator cu respectarea legislației în vigoare.
5.5.3. Cumpărătorul nu poate solicita penalități Vânzătorului/Operatorului pentru întreruperea
furnizării gazelor naturale în situatiile prevăzute mai sus.
iii.
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