CONDIŢII GENERALE
la Contractul de furnizare gazelor naturale
Art. 1 Definirea unor termeni
Aprobări – avize, licenţe, consimţăminte şi autorizaţii acordate deja sau care vor fi acordate de autoritatea competentă.
Autoritate competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);
Cerinţă legală – orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul României, de Guvern sau de autoritatea competentă.
Furnizor – persoană juridică română sau străină, titulară a licenţei de furnizare gaze naturale.
Client – persoană fizică sau juridică, română sau străină, care are deplina libertate de a cumpăra gaze naturale de la
Furnizor, având acces la reţelele de transport şi/sau distribuţie.
Codul Reţelei – Anexa la Ordinul ANRE nr. 16/27.03.2013 publicat în M.O. nr 171/29.03.2013 cu modificările şi
completările sale ulterioare, care reglementează condiţiile şi regulile de utilizare a Sistemului Naţional de Transport din
România.
Gaze naturale – gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din câmpul de gaze asociat
zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extracţia sau separarea hidrocarburilor lichide;.
Metru cub de gaze naturale (mc) – volumul de gaze naturale care ocupă un cub cu latura de un metru, la presiunea de
101.325 Pa (1 bar) şi la temperatura de 288,15K (15oC).
Energie (MWh) – cantitatea de energie consumată de un aparat ce funcţionează cu gaze naturale, în funcţie de timpul
său de utilizare; această energie ce rezultă din arderea gazelor naturale este folosită direct pentru încălzire sau în proces
tehnologic.
Sectorul gazelor naturale - ansamblul activităţilor desfăşurate de operatorii economici pentru producţia, transportul,
înmagazinarea, distribuţia şi furnizarea de gaze naturale, biogaz, biometan, GPL, GNL şi GNCV, precum şi instalaţiile şi
echipamentele folosite pentru realizarea acestor activităţi;
DOPGN Transgaz – Direcţia Operator Piaţa Gaze Naturale – persoană juridică care întocmeşte bilanţul surse –
consumuri de gaze la nivel naţional, coordonează şi urmăreşte realizarea acestuia;
Preţ de contract – preţul unei cantităţi unitare de gaze naturale, definit şi calculat conform procedurii agreate de Părţi.
Sistem Naţional de Transport (SNT) - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din
ansamblul de conducte, recipiente, echipamente şi instalaţii aferente, care asigură primirea gazelor naturale de la
producători şi/sau de la furnizorii autohtoni şi/sau străini şi transportul acestora în vederea livrării în sistemele de
distribuţie şi/sau la consumatorii direcţi şi/sau în vederea înmagazinării/stocării acestora.
DISGN – Depozit de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale;
Operatorul Sistemului de Distribuţie (=Operator de sistem) - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de
distribuţie a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea
sistemului în zona respectivă şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe
termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distribuţia gazelor naturale.
Operator Sistem Transport (=Operator de sistem) – SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş;
Zi gazieră dispecerizată – intervalul de timp de 24 ore cu începere de la ora 6:00, ora oficială a României;
Luna – perioada de timp începând cu ora 6:00 dimineaţa a primei zile a lunii calendaristice până la ora 6:00 dimineaţa a
primei zile din următoarea lună calendaristică;
An gazier – perioada de timp, începând cu ora 06,00 din ziua de 1 octombrie a anului curent şi terminându-se la ora 06:00
din ziua de 1 octombrie a anului următor;
Client noncasnic - clientul final care achiziţionează gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu.
În categoria clienţilor noncasnici se încadrează:
a) clientul industrial - clientul final care utilizează gazele naturale în procese tehnologice din industrie prin intermediul
unor instalaţii industriale de utilizare a gazelor naturale definite conform reglementărilor tehnice aprobate de ANRE; în
această categorie intră şi producătorii de energie electrică şi/sau termică în centralele electrice/termice/de cogenerare;
b) alt client noncasnic - clientul final care utilizează gazele naturale pentru desfăşurarea de activităţi
comerciale/profesionale/sociale, ca de exemplu în restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări
similare, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele juridice de
drept privat fără scop lucrativ, instituţiile publice - unităţile de prestări de servicii din domeniile învăţământ, sănătate,
cultură, apărare naţională, ordine publică, asistenţă socială, administraţie publică, culte şi altele asemenea.
Punctul de livrare - locul unde proprietatea asupra gazelor naturale și riscul plății în cazul pierderilor parțiale sau totale
trec de la Furnizor la Client.
Art. 2 Calitatea
Gazele naturale livrate în baza Contractului vor îndeplini condiţiile de calitate prevăzute în Regulamentul de măsurare a
cantităților de gaze naturale tranzacționate în România şi în Condițiile Tehnice (Anexa nr. 9 la Codul Rețelei pentru
S.N.T).
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Art. 3 Garantarea plăţii
(1) În situația în care Cumpărătorul înregistrează întârzieri repetate la plata facturilor de mai mult de 5 (cinci) zile timp
de 3 (trei) luni consecutive, pentru a diminua riscul Vânzătorului cu privire la solvabilitatea Cumpărătorului şi pentru a
se asigura îndeplinirea promptă a tuturor obligaţiilor care decurg din Contract în orice moment, Vânzătorul poate solicita
Cumpărătorului printr-o cerere scrisă transmisă cu minim 10 (zece) zile înainte de data prezentării, un instrument financiar
de garantare reprezentat de o scrisoare de garanţie bancară de bună plată sau alte modalitati de garantare stabilite de
comun acord, denumite în continuare “Garanția”, emisă în favoarea Vânzătorului, irevocabilă și necondiţionată, plătibilă
la prima cerere, având o formulare agreată în prealabil de Vânzător.
(2) Valoarea Garanției prevăzută la alin. (1) al prezentului articol va reprezenta echivalentul contravalorii a 60 (șaizeci)
de zile contractuale, la care se va adăuga acciza si TVA, şi este destinată îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale
Cumpărătorului.
(3) Garanția emisă de către Cumpărător va avea perioada de valabilitate egală cu perioada de derulare a Contractului plus
31 (treizecișiuna) de zile după terminarea acestuia și va fi transmisă în original la sediul Vânzătorului în termen de 10
(zece) zile de la data transmiterii solicitării de către Vânzător. Netransmiterea Garanţiei de către Cumpărător în termenul
menționat anterior, îl exonerează pe Vânzător de obligaţia furnizării cantităţilor de gaze naturale contractate, Contractul
fiind valabil doar sub condiţia prezentării Garanției în condițiile menționate în prezentul articol.
(4) În cazul majorării cantității de gaze naturale contractate sau a prețului avut în vedere la momentul calculării valorii
Garanției, Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului majorarea valorii Garanției transmisă inițial, valoarea actualizată a
gazelor naturale contractate. Garanția astfel solicitată va fi transmisă Vânzătorului în termen de 10 (zece) zile de la data
solicitării.
(5) În situația executării Garanției de către Vânzător, Cumpărătorul se obligă să transmită Vânzătorului, la solicitarea
acestuia, o nouă Garanție cu valoarea actualizată, în termen de 10 (zece) zile de la data solicitării.
(6) În situația netransmiterii în termenul prevăzut contractual a Garanției menționate în prezentul articol, Vânzătorul îşi
rezervă dreptul de a sista temporar furnizarea gazelor naturale către Cumpărător, până la transmitera Garanției solicitate,
în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la transmiterea prin fax sau email a unei notificări în acest sens Cumpărătorului.
Sistarea temporară a furnizarii gazelor nu echivalează cu încetarea Contractului.
(7) Garanţia prevăzută la alin (1) al prezentului articol este destinată îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale
Cumpărătorului şi poate fi executată de către Vânzător în cazul în care Cumpărătorul nu îşi îndeplinește obligațiile
prevăzute contractual, cu un preaviz transmis Cumpărătorului cu 2 (două) zile lucrătoare înainte de data executării.
(8) Vânzătorul se obligă să livreze numai cantitățile de gaze naturale pentru care există o Garanție în sensul acestui articol.
Art. 4

Obligaţiile Furnizorului
Furnizorul are următoarele obligaţii:
a. să aibă în vedere și să respecte toate obligațiile legale aplicabile furnizorilor de gaze naturale
b. să factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale și, după caz, a penalităților
de întârziere și să transmită Clientului factura lunară;
c. să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale Clientului, conform Standardului
de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale;
d. să furnizeze la cererea Clientului, pe baza datelor puse la dispoziție de operatorul de sistem, informații
privind istoricul de consum lunar, avut în vedere la emiterea facturii;
e. să încheie, cu respectarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, contracte
reglementate, cu operatorii de distributie şi, după caz, cu operatorul Sistemului Național de Transport, în
vederea asigurării serviciilor de transport şi distribuţie a gazelor naturale, în scopul îndeplinirii prevederilor
prezentului contract. La încheierea contractelor reglementate cu Operatorii de sistem Furnizorul acţionează
în numele şi pe seama clientului;
f. să informeze în mod prompt Clientul în legatură cu orice limitare sau întrerupere a furnizarii de gaze impusă
de Dispeceratul Național de Gaze Naturale din rațiuni de siguranță a sistemului național;
g. să rezerve capacitatea de rețea pentru cantitățile de gaze naturale incluse în graficul lunar conform Anexei
1 a Contractului de furnizare gaze naturale;
h. să soluționeze sesizările Clientului privind serviciul de furnizare și să comunice acestuia răspunsul, conform
reglementărilor în vigoare;
i. să respecte prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de furnizare gaze naturale prestat in
baza Contractului;
j. să informeze Clientul in legătura cu serviciile prestate de Operatorul de sistem, a căror contravaloare nu este
cuprinsă în prețul final, dar sunt calculate și incluse in facturile emise de către Furnizor;
k. să asigure reluarea furnizării gazelor naturale, în conformitate cu Regulamentul privind furnizarea gazelor
naturale la clienții finali;
l. să investigheze reclamaţiile privind calitatea serviciului de furnizare;
m. să investigheze reclamaţiile privind înregistrările eronate ale aparatelor de măsurare;
n. să programeze şi să efectueze audienţe;
o. să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea Clientului;
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p.
q.
r.

s.
t.

u.
v.

să informeze Clientul, în baza informațiilor primite la operatorul de sistem în legatură cu obligativitatea
efectuării verificărilor și reviziilor periodice ale instalațiilor de utilizare;
să notifice Clientului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare;
orice alte obligaţii prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de
Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, de contractele încheiate sau de alte acte
normative aplicabile;
să precizeze pe factura emisă cel puțin următoarele informații: data emiterii
facturii, perioada de facturare, data scadenței, indexul vechi și nou, estimat sau citit, puterea calorifică
superioară, cantitatea de gaze naturale exprimată în m3 și unități de energie, prețul unitar, temeiul juridic al
acestuia, modalitate de plată, denumirea fiecărei obligații de plată cuprinsă în factură, valorile pentru fiecare
mărime de facturat, valoarea totală de plată;
să preia, să înregistreze și să soluționeze în conformitate cu legislația în vigoare orice reclamație legată de
funcționarea in condiții de siguranță a instalațiilor aparținând operatorului de sistem sau Clientului

Art.5

Drepturile Furnizorului
Furnizorul are următoarele drepturi:
a. să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare gaze naturale sau a anexelor la acesta ori de
câte ori apar elemente noi, prin acte adiţionale, atunci când consideră necesară detalierea, completarea sau
introducerea unor clauze noi;
b. să emită facturi în conformitate cu prevederile Contractului;
c. să întrerupă furnizarea gazelor naturale în conformitate cu prevederile prezentului contract;
d. să încaseze 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 autorități de reglementare, care
au relevanță în executarea Contractului și care condiționează executarea Contractului;
e. să dispună încetarea prestării serviciului de furnizare a gazelor naturale în următoarelor situații: starea de
necesitate, când este periclitată viața sau sănătatea oamenilor prin integritatea bunurilor materiale;
f. să emită facturi de recalculare a consumului de gaze naturale stabilit şi comunicat de operatorii de sistem,
în caz de defecţiuni ale echipamentelor de măsurare, cu respectarea procedurilor specifice;
g. să solicite clientului final asumarea responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le
generează pe piața de gaze naturale;
h. orice alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 6

Obligaţiile Clientului
Clientul are următoarele obligaţii:
a. să achite integral şi la termen facturile emise de Furnizor reprezentând contravaloarea serviciului pentru
furnizarea gazelor naturale, precum și majorările de întârziere aferente, precum și a celorlalte facturi emise
de către Furnizor;
b. să anunțe Furnizorul în cazul în care urmează a avea loc o fuziune, divizare, vânzare de active sau modificare
patrimonială care afectează executarea Contractului;
c. să comunice în scris, orice modificare a datelor sale de identificare sau/și a coordonatelor de corespondență
din Contract (telefon, fax, email, adresa de corespondență) în termen de 10 zile de la data modificării,
necomunicarea acestora determinând responsabilitatea exclusivă a Cumpărătorului pentru eventualele
prejudicii de orice natură generate de această situație;
d. să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile operatorului de sistem din vina Clientului,
al contravalorii justificate a pagubelor produse Operatorului de sistem şi altor clienți, inclusiv prin nelivrarea
gazelor naturale;
e. să comunice Furnizorului în scris, în termen de 30 zile, pierderea calităţii de deţinător al spaţiului pentru
care a fost încheiat prezentul contract;
f. să răspundă solicitărilor de actualizare a contractului sau a anexelor specifice formulate de Furnizor în
temeiul art. 5. lit. a;
g. să notifice Furnizorul în maxim 30 zile de la deschiderea procedurii insolvenţei împotriva sa;
h. să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor de utilizare în conformitate cu normele în vigoare;
i. să suporte cheltuielile legate de instalațiile de utilizare;
j. 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 autorități de reglementare,
care au relevanță în executarea contractului;
k. să respecte clauzele Contractului de furnizare gaze naturale, inclusiv cele prevăzute în anexele acestuia;
l. să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerințele legislației în vigoare, să efectueze
verificarea periodică a acestora în conformitate cu reglementările în vigoare și să nu realizeze intervenții
neautorizate asupra aparatelor și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;
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m. să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice precum și toate celelalte instalații ale
Operatorului de sistem aflate pe proprietatea Clientului;
n. 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;
o. să efectueze modificările instalației de utilizare numai pe baza aprobărilor legale și numai cu operatori
economici autorizați de Autoritatea competentă;
p. să sesizeze imediat Furnizorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea contorului
de măsurare și să asigure accesul împuternicitului Operatorului de sistem la acesta;
q. să nu revândă gazele naturale contractate;
r. sa comunice Furnizorului pe parcursul lunii de livrare orice variație a consumului estimat de gaze naturale,
conform Anexa 1;
s. să respecte instrucțiunile Dispeceratului Național de Gaze Naturale, în conformitate cu reglementările în
vigoare și să accepte orice limitare sau întrerupere a furnizării impuse astfel;
t. să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului aflat în proprietatea sa, inclusiv
reparațiilor necesare menținerii în clasa de exactitate;
u. să solicite în scris Furnizorului luarea de măsuri pentru remedierea defecțiunilor constatate la instalațiile
Operatorului de sistem situate în incinta Clientului și să asigure acces liber împuternicitului Operatorului de
sistem la instalațiile și echipamentele acestuia aflate în incinta Clientului, pe bază de înștiințare scrisă;
v. să asigure acces liber împuternicitului Operatorului de sistem la instalația de utilizare, în baza unui program
convenit de Părți;
w. 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;
x. orice alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 7

Drepturile Clientului
Clientul are următoarele drepturi:
a. să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile Contractului de furnizare gaze naturale;
b. să solicite Furnizorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor la acesta sau să iniţieze
acte adiţionale la contract, atunci când apar elemente noi sau când consideră necesară detalierea ori
completarea unor clauze contractuale;
c. să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezența
personalului împuternicit al Furnizorului/Operatorului sistemului de distribuție / transport al gazelor
naturale;
d. să opteze pentru orice modalitate de plată pe care Furnizorul o pune la dispoziţie;
e. să solicite motivat modificarea cantităţilor de energie convenite în Anexa 1, oricând consideră că i se va
modifica consumul, cu condiţia ca noul grafic de consum să fie transmis cu cel puţin 30 de zile înainte de
începerea lunii de livrare;
f. să solicite şi să primească de la Furnizor şi/sau Operatorii de sistem explicaţii privind elementele facturii;
g. să solicite Furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale, inclusiv în cazul în care întreruperea este
legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor proprii;
h. să solicite, pe cheltuiala proprie, efectuarea de verificări sau revizii ale instalației de utilizare;
i. să solicite și să primească penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor Furnizorului, în conformitate cu
prevederile Standardului de performanță gaze naturale;
j. oricare alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 8 Accesul la informații. Confidenţialitate
Art.8.1. Părţile nu vor transmite informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul prezentului contract unor persoane
neautorizate să primească astfel de informaţii.
Art.8.2. Fac excepţie cazurile când:
a. se dispune de consimţământul scris al Părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
b. informaţia este deja publică;
c. partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării unei legi în vigoare, a
solicitării făcute printr-o hotărâre şi/sau decizie a autorităţilor judecătoreşti şi/sau a altor autorităţi
competente;
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Art. 9 Modificarea circumstanţelor
Art.9.1. În contextul Contractului, prin modificare de circumstanţe se înţelege: legiferarea, intrarea în vigoare,
modificarea textului sau privind orice cerinţă legală, normă, metodologie sau aplicarea unei noi cerinţe legale, norme,
metodologii, care nu erau în vigoare la data semnării acestui Contract.
Art.9.2. Modificarea circumstanţelor poate include, fără a se limita la: introducerea unor noi impozite sau taxe, o
schimbare a modalităţilor de impunere sau taxare, o majorare/diminuare a oricărora dintre impozitele şi taxele existente
ori o schimbare a metodologiei avute în vedere la data încheierii Contractului, privind fundamentarea sau recomandarea
şi/sau aplicarea elementelor utilizate la stabilirea prețului de contract.
Art.9.3. În cazul în care modificarea de circumstanțe privește reglementarea/modificarea unor prețuri şi/sau tarife care
au fost asumate la plată, potrivit Contractului, de către Client, Contractul va fi modificat de drept, de la data avută în
vedere prin actul normativ pentru reglementarea/modificarea prețurilor şi/sau tarifelor în cauză.
Art.9.4 Invocarea modificării de circumstanţe potrivit Art.9.3. , se face prin notificare scrisă transmisa clientului în termen
de 30 de zile de la aplicarea actului legislativ, fără încheierea unui act adiţional.
Art.9.5. În celelalte cazuri de modificări de circumstante, Părţile se obligă să renegocieze clauzele Contractului afectate
de aceasta, în acord cu prevederile actelor normative care stau la baza modificării de circumstanțe, în termen de 15
(cincisprezece) zile de la notificarea intenției de renegociere de către Partea interesată.
Art.9.6. Notificarea intenției de renegociere se va face de către Partea interesată în termen de 15 (cincisprezece) zile de
la apariția modificării de circumstanțe.
Art. 10 Forţa majoră
Art.10.1.Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg
din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot
apărea în cursul executării prezentului contract, în urma producerii unor evenimente (calamitaţi naturale, războaie etc.)
care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi
controlului părţilor.
Art.10.2. Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 48 de ore de
la apariţia acesteia, cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră.
Art.10.3. Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia,
dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării.
Art. 11 Notificări
Art.11.1. Orice notificare, cerere, solicitare, punere în întârziere sau orice alt instrument solicitat uneia dintre Părţi,
incluzând dar fără a se limita la schimbarea datelor de indentificare a oricărei Părţi, sau autorizat în baza prezentului
Contract, va fi efectuată în formă scrisă şi va fi transmisă în zilele lucrătoare prin fax, e-mail sau prin serviciul registratură,
către Partea căreia îi este adresată. Notificările vor fi considerate transmise şi primite în următoarele condiţii:
a. în cazul în care oricare dintre documente este trimis prin poştă/servicii de curierat se va consideră primit la
data/ora semnării de către destinatar a confirmării de primire;
b. în cazul în care oricare dintre document este depus prin registratură se va considera primit la data/ora
înregistrării;
c. în cazul în care oricare dintre documente este înmânat personal destinatarului se va considera primit la
data/ora predării (confirmată prin semnătură);
d. în cazul în care oricare dintre documente este transmis prin fax şi e-mail: la data şi ora primirii faxului şi
respectiv e-mail-ului, cu condiţia primirii lor între orele 08:30 – 17:00; notificările primite prin fax/ sau email după orele 17:00 vor fi considerate a fi primite în ziua lucrătoare următoare celei menţionate pe
confirmarea de primire a transmisiei pe fax / e-mail.
Art.11.2. Orice modificare a datelor de identificare/contact ale oricăreia dintre Părţi, trebuie notificată în scris celeilalte
Părţi în termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice, notificarea producând efecte începând cu data primirii. Notificarea
trebuie transmisă conform prevederilor prezentului articol, în caz contrar, aceasta nu se va considera valabilă.
Art. 12 Cesiune
Art.12.1. Niciuna dintre Părţi nu poate cesiona în tot sau în parte drepturile şi/sau obligaţiile din Contract, fără acordul
expres, scris şi prealabil al celeilalte Părţi contractante. Părţile convin să nu refuze nejustificat cesiunea Contractului.
Art.12.2. Prin excepţie de la situaţiile descrise de alin. (1) al prezentului articol, cesiunea creanţelor de către Furnizorului
către banca sa nu necesită acordul Clientului. Într-o asemenea situaţie, cesiunea va fi comunicată Clientului printr-o adresă
scrisă a Furnizorului sau a Băncii Furnizorului.
Art. 13 Legislația aplicabilă; soluționarea litigiilor
Art.13.1 Contractul, precum şi obligațiile Părților care rezultă din derularea acestuia se supun legislației române în
vigoare.
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Art.13.2. Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestui Contract să fie
rezolvate pe cale amiabilă.
Art.13.3 Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu Contractul, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori
desființarea lui, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, se va supune soluționării instanțelor române competente.
Art. 14 Dispoziţii finale
Art.14.1. Părţile garantează una celeilalte că Contractul reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în justiţie.
Art.14.2. Părţile declară și garantează că semnarea Contractului şi desfăşurarea tranzacţiei prevăzute în acesta nu va
încălca nicio prevedere din Actul Constitutiv sau Statutul Părților.
Art.14.3. Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze pe toată durata Contractului toate aprobările necesare
fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în Contract, conformându-se tuturor cerinţelor legale.
Art.14.4. În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare, Părțile se obligă să comunice, în termen de maximum
10 (zece) zile calendaristice de la data schimbării, modul de preluare a obligațiilor contractuale reciproce.
Art.14.5. Dispozițiile Contractului se completează cu prevederile Codului Civil, precum şi cu celelalte reglementări legale
în vigoare.
Art.14.6. Contractul se poate modifica şi/sau completa pe baza încheierii de Acte Adiționale la acesta, cu acordul ambelor
Părți.
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