S.N.G.N. ROMGAZS.A.
FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE
DEPOGAZ PLOIEŞTI S.R.L.

1 7. MAR. 2021
El IEŞIRE

CONTRACT NR._______/2021
deînmagazinare subterană gaze naturale

I.

Părţile contractante:

A.

SNGN RomgazSA- Filiala deînmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL, cu sediul in Ploieşti,
str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 184, jud. Prahova, cod poştal 100492, telefon 0374/403800, fax
0374/469909, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Prahova sub nr. J29/1181/2015, CUI
R034915261, având contul nr. RO36BTRLRONCRT0317066401, deschis la Banca Transilvania
Ploieşti, reprezentată legal prin Director General-Vasile CÂRSTEA, în calitate de prestator al
serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, titular al licenţei de înmagazinare/stocare
a gazelor naturale, denumită în cele ce urmează „Prestatorul", pe de o parte,
Şi

B.

____________________ , cu sediul in___________ , str.__________ nr.____, Sector__, cod poştal
________ telefon ___________ , fax _______________ , înregistrată la Oficiul registrului
comerţului sub nr.____________ , cod de înregistrare fiscal ____________ , având contul nr.
_________________ ,

deschis

la

Banca

_________________ ,

reprezentată

legal

prin

______________ - Director General/Administrator şi D-nul __________________ - Director
Comercial, în calitate de beneficiar al serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale,
denumită în cele ce urmează „Beneficiarul", pe de altă parte,
Prestatorul şi Beneficiarul fiind denumiţi în continuare, în mod individual, "Partea" şi, în mod colectiv,
"Părţile",
Părţile au convenit încheierea prezentului contract de prestare de servicii de înmagazinare („Contractul"),
în termenii şi condiţiile de mai jos:
II.

Terminologie si abrevieri

Art. 1.

(1) Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt prevăzuţi în Anexa nr. 1
(2) Lista cuprinzând abrevierile este prevăzută în Anexa nr. 2.

Art. 2. în prezentul Contract (inclusiv în considerente şi anexe), cu excepţia cazului în care contextul
prevede altfel sau dacă nu se specifică altfel în prezentul document:
(a), referirile la Clauze şi Anexe sunt trimiteri la clauzele şi la anexele la prezentul Contract;
(b). referinţele la o persoană trebuie interpretate astfel încât să includă orice persoană fizică,
firmă, companie, guvern, stat sau agenţie a unui stat sau orice alte entităţi încorporate sau
înfiinţate ca persoană juridică separată şi să includă orice succesor (prin fuziune sau altfel) al
unei astfel de entităţi;
(c). singularul include pluralul şi invers;
1

(d). titlurile sunt menţionate pentru utilitate şi referinţă şi nu afectează interpretarea
Contractului;
(e). termenii exprimaţi în zile se calculează pe zile calendaristice, cu excepţia cazului în care este
specificat altfel;
(f).

ori de câte ori se face referire în prezentul Contract la o Parte care manifestă un
consimţământ/ aprobare, acest consimţământ este considerat a fi emis într-o formă scrisă.

III.

Obiectul Contractului

Art. 3.

(1) Obiectul prezentului Contract îl constituie prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a
gazelor naturale, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de Prestator pentru
sau în legătură cu rezervarea capacităţii de depozitare în depozitele subterane şi pentru injecţia,
depozitarea în, şi extracţia din aceste capacităţi a unor cantităţi determinate de
____________________ MWh gaze naturale.
(2) Rezervarea capacităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează de către
Prestator, la solicitarea Beneficiarului, în baza unei alocării a capacităţilor de depozitare subterană
realizată de Prestator în baza metodologiilor sale interne.
(3) Beneficiarul confirmă faptul că: (i) capacitatea rezervată indicată în Contract este fermă şi fixă,
(ii) capacitatea rezervată este corespunzătoare Duratei şi este prevăzută în Anexa nr. 3.
(4) Prestatorul poate accepta, la latitudinea sa, cesiunea capacităţii rezervate pentru Beneficiar pe
parcursul ciclului de înmagazinare, către un cesionar cu bună reputaţie şi bonitate financiară prin
semnarea unui acord într-o formă acceptată de toate părţile implicate. Beneficiarul rămâne
răspunzător în mod solidar cu cesionarul în caz de neplată, plată cu întârziere sau orice altă
încălcare a obligaţiilor ce îi revin în temeiul Contractului.
(5) Cantitatea de gaze naturale se înmagazinează în depozitul/depozitele de înmagazinare
subterană indicate în Anexa 3 („Depozit(e)"), în conformitate cu programul de înmagazinare stabilit
şi agreat de către Părţi, conform Anexei nr. 4.
(6) Ciclul de injecţie al gazelor naturale din Depozit(e) este în perioada 1 aprilie - 31 octombrie, iar
ciclul de extracţie al gazelor naturale din Depozit(e) este în perioada 1 noiembrie - 31 martie.

IV.

Durata Contractului

Art. 4.

Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă egală cu ciclul complet de înmagazinare
01.04.2021-31.03.2022 („Durata").

Art. 5.

(1) în măsura în care, la finalul Duratei agreate, rămâne o cantitate de gaze naturale în Depozit(e)
aferentă Contractului, oricare dintre Părţi va avea dreptul de a solicita celeilalte încheierea unui
nou contract având ca obiect cantitatea de gaze naturale rămasă în Depozit(e), la un tarif nou
valabil pentru următorul ciclu de înmagazinare. Părţile se obligă să încheie contractul cel mai târziu
în ultima zi de valabilitate a Contractului pentru cantitatea estimată rămasă. Noul contract va intra
în vigoare din prima zi calendaristică a procesului următor de înmagazinare subterană a gazelor
naturale.
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(2) în situaţia în care Părţile nu încheie un contract în conformitate cu prevederile alin. 1 de mai
sus, prezentul Contract va fi automat prelungit pe durată nedeterminată, cu aplicarea unui tarif de
contract egal cu dublul tarifului practicat pe durata iniţială a Contractului.
V.

Predarea/preluarea comercială a gazelor naturale; măsurarea gazelor naturale

Art. 6.

(1) Cantităţile de gaze naturale orare/zilnice/lunare care fac obiectul Contractului, injectate de
Prestator conform programului prevăzut în Anexa nr. 5, sunt asigurate de către Beneficiar.
(2) Programul estimat de extracţie a cantităţilor de gaze naturale aflate în Depozit(e) va fi
reglementatîn Anexa nr. 6 prin încheierea unui act adiţional de către Părţi înaintea începerii ciclului
de extracţie.

Art. 7.

(1) Măsurarea cantităţilor de gaze naturale destinate injecţiei şi extracţiei în/din Depozit(e) se face
în punctele de predare/preluare comercială, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare.
(2) Măsurarea se realizează prin intermediul contoarelor/sistemelor şi echipamentelor de
măsurare care îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările metodologice şi de standardele
în vigoare.
(3) Cantităţile de gaze naturale destinate injecţiei sunt măsurate la interfaţa SNT cu DÎSGN, iar cele
extrase, la interfaţa DÎSGN cu SNT şi vor fi consemnate lunar în procesele-verbale încheiate de
operatorul SNT cu Prestatorul; determinarea cantităţilor de gaze naturale în punctele de
predare/preluare comercială se realizează zilnic conform prevederilor reglementarilor legale în
vigoare.
(4) Procesele-verbale lunare încheiate între Prestator si Beneficiar vor sta la baza facturării de către
Prestator a contravalorii prestării serviciului de injecţie/extracţie.

Art. 8.

(1) Măsurarea şi determinarea cantităţilor de gaze naturale pot fi contestate de către Părţi, caz în
care se va proceda conform prevederilor reglementarilor legale în vigoare.
(2) Calitatea gazelor naturale livrate de Beneficiar/Prestator in baza prezentului Contract trebuie
sa respecte condiţiile minime de calitate prevăzute in Ordinul preşedintelui ANRE nr.
62/24.06.2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale
tranzacţionate în România (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489/01.07.2008), cu
modificările si completările ulterioare. Determinarea compoziţiei chimice a gazelor naturale se
realizează zilnic cu ajutorul gazcromatografelor online instalate în staţiile de măsurare gaze
naturale sau cu ajutorul gazcromatografelor de laborator ori de cate ori se solicită motivat de către
Prestator/Beneficiar.

Art. 9.

(1) Părţile agreează şi confirmă că înţeleg faptul că gazele naturale livrate în ciclul de extracţie vor
avea o compoziţie diferită de cea a gazelor naturale livrate pentru ciclul de injecţie, urmare a
faptului că gazele naturale livrate pentru injecţie în Depozit(e) se amestecă cu gazele din sistemul
de conducte şi cu cele ramase în depozitele din ciclul anterior.
(2) Prestatorul este exonerat de orice răspundere legată de o diferenţă de calitate conform alin.
(1) de mai sus.

VI.

Tariful pentru serviciile de înmagazinare subterană; modalităţi şi condiţii de plată
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Art. 10. (1) Beneficiarul va plăti Prestatorului un tarif ferm pentru contravaloarea serviciilor de
înmagazinare subterană a gazelor naturale aferente serviciilor de rezervare de capacitate, injecţie
şi extracţie de gaze naturale, calculat conform formulei de calcul prevăzută în Anexa nr. 7
(„Tariful").
(2) Pentru evitarea oricărui dubiu, Tariful va include componenta de rezervare de capacitate,
datorată cu privire la întreaga capacitate contractată (indiferent de utilizarea acestei capacităţi de
către Beneficiar), precum şi valoarea serviciilor de injecţie/extracţie prestate în luna anterioară.
Art. 11. (1) Prestatorul va emite lunar Beneficiarului, până în data de 10 (zece) a lunii următoare, factura
aferentă contravalorii serviciilor de înmagazinare efectuate la Tariful stabilit în Anexa nr. 7 în luna
anterioară. Factura şi/sau eventualele notificări se transmit de către Prestator la adresa inclusă în
Art. 28 din Secţiunea XV de mai jos.
(2) Plata contravalorii serviciilor de înmagazinare se va realiza în RON în termen de 15
(cincisprezece) zile calendaristice de la data emiterii facturii de către Prestator, prin transfer
bancar, sau orice alt instrument legal de plată convenit între Părţi şi se consideră efectuată la
momentul încasării sumelor în mod efectiv în contul bancar al Prestatorului nr.
RO36BTRLRONCRT0317066401, deschis la Banca Transilvania Ploieşti. Neplata în termenul amintit
în acest alineat atrage aplicarea sancţiunilor conform Art. 23 alin. 2.
(3) în cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în
următoarea zi lucrătoare.
(4) Părţile convin ca la expirarea Duratei să se facă regularizarea/revizuirea obligaţiilor/drepturilor
de plată/încasare aferente rezervării de capacitate, conform procedurii incluse în Anexa nr. 7.
încetarea Contractului din oricare motiv înainte de stabilirea contravalorii finale a regularizării /
revizuirii nu exonerează Părţile de obligaţiile financiare generate de regularizare.
VII.

Drepturile şi obligaţiile Prestatorului

Art. 12. Prestatorul are următoarele drepturi:
(a), să încaseze Tariful, echivalent al contravalorii serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor
naturale, calculat conform formulei din Anexa nr. 7;
(b). să întrerupă ciclul de injecţie/extracţie a gazelor naturale în/din depozitele de înmagazinare
subterană, în cazul neîndeplinirii la termenele stipulate prin prezentul Contract a obligaţiilor
de plată, în condiţiile stabilite prin prezentul Contract şi cu respectarea reglementărilor legale
în vigoare;
(c). să limiteze şi/sau să întrerupă total sau parţial prestarea serviciului de înmagazinare subterană
a
gazelor
naturale
pentru
timpul
necesar
executării
lucrărilor
de
dezvoltare/reabilitare/reparaţie/modernizare/exploatare şi întreţinere a instalaţiei de
înmagazinare;
(d). să întrerupă prestarea serviciilor, în cazul în care calitatea gazelor naturale livrate de
beneficiar in baza prezentului contract nu respecta condiţiile minime de calitate prevăzute in
Ordinul preşedintelui ANRE nr. 62/24.06.2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare
a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România (Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 489/01.07.2008), cu modificările si completările ulterioare;
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(e). să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului Contract, în cazul Modificării
Circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia;
(f).

să efectueze operaţiuni de swapping fără prejudicierea Beneficiarului, în scopul echilibrării
SNT, siguranţei şi continuităţii în furnizarea gazelor naturale.

Art. 13. Prestatorul are următoarele obligaţii:
(a), să factureze Beneficiarului contravaloarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor
naturale, în baza proceselor verbale de predare-preluare, conform legislaţiei în vigoare;
(b). să menţină la dispoziţia Beneficiarului capacitatea contractată conform prezentului Contract;
(c). să preia de la Beneficiar, în scopul înmagazinării, din punctul de predare/preluare comercială
de la interfaţa SNT cu DÎSGN, cantităţile de gaze naturale prevăzute în programul de
înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
(d). să livreze Beneficiarului cantităţile de gaze naturale extrase, conform programului stabilit
pentru ciclul de extracţie, în condiţiile de calitate convenite prin prezentul Contract, în punctul
de predare/preluare comercială de la interfaţa DÎSGN cu SNT, cu respectarea reglementărilor
legale în vigoare;
(e). să anunţe imediat Beneficiarul şi operatorul SNT, cu respectarea reglementărilor legale în
vigoare, despre întreruperile intervenite în desfăşurarea ciclului de injecţie/extracţie a gazelor
naturale, pentru remedierea avariilor apărute în propriile instalaţii;
(f).

sa anunţe imediat, telefonic, Beneficiarul şi operatorul SNT despre întreruperile accidentale
în desfăşurarea ciclului de injecţie/extracţie a gazelor naturale şi să notifice ulterior acestora,
în maximum 48 (patruzecişiopt) ore de la producerea evenimentului;

(g). să reia programul de injecţie/extracţie a gazelor naturale în/din depozitele de înmagazinare
subterană, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, după expirarea unui termen de 3
(trei) zile calendaristice de la efectuarea plăţilor, cu preavizare de 3 (trei) zile calendaristice;
injecţia/extracţia cantităţilor de gaze naturale neinjectate/neextrase în perioada de
întrerupere a prestării serviciilor de înmagazinare pentru neplata acestora, se poate efectua
numai în funcţie de parametrii tehnologici ai fiecărui depozit de înmagazinare subterană şi ai
SNT şi disponibilitatea Prestatorului cu luarea în considerare a tuturor angajamentelor sale
contractuale, programul de înmagazinare subterană a gazelor naturale modificându-se
corespunzător;
(h). să permită, în prezenţa reprezentantului său, accesul împuterniciţilor Beneficiarului /
operatorului SNTi la echipamentele de măsurare, cu respectarea reglementărilor legale în
vigoare;
(i).

să asigure condiţiile tehnice necesare pentru înmagazinarea în depozitele subterane a
cantităţilor de gaze naturale prevăzute în prezentul Contract;

(j).

să asigure funcţionarea corespunzătoare a sistemelor si a echipamentelor de măsurare a
gazelor naturale în ciclul de injecţie/extracţie, în conformitate cu reglementările metrologice
în vigoare;

(k). să preia riscul legat de vehicularea gazelor naturale prin conductele aferente DÎSGN, destinate
înmagazinării, şi cel legat de înmagazinarea acestora în depozitele subterane
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(1).

VIII.

să respecte prevederile legislaţiei incidente, inclusiv ale Codului de Reţea pentru Sistemul
Naţional de Transport aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013 cu modificările şi completările
ulterioare, Ordinul 20/2020 privind aprobarea Regulamentului de programare, funcţionare şi
dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului

Art. 14. Beneficiarul are următoarele drepturi:
(a), să solicite şi să primească de la Prestator, în termenul de 10 (zece) zile calendaristice de la
expirarea lunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, date privind cantităţile de
gaze naturale contractate de Beneficiar, injectate/extrase în/din Depozit(e);
(b). să conteste, în mod justificat, cantităţile de gaze naturale livrate de Prestator în punctul de
predare/preluare comercială de la interfaţa DÎSGN cu SNT;
(c). să solicite Prestatorului modificarea şi/sau completarea Programelor de injecţie şi de extracţie
conform prezentului Contract.
(d) . Să solicite modificarea prezentului Contract în cazuri justificate conform prezentului Contract.
Art. 15. Beneficiarul are următoarele obligaţii:
(a), sa plătească integral şi la termen contravaloarea facturilor emise de Prestator;
(b). să asigure Prestatorului cantităţile de gaze naturale destinate ciclului de injecţie, conform
Anexei nr. 5, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, în condiţiile de calitate
convenite prin prezentul Contract, în punctul de predare/preluare comercială de la interfaţa
SNT cu DÎSGN;
(c). să preia cantităţile de gaze naturale rezultate din ciclul de extracţie, conform Anexei nr. 6, cu
respectarea reglementărilor legale în vigoare, în condiţiile de calitate convenite prin prezentul
Contract, în punctul de predare/preluare comercială de la interfaţa DÎSGN cu SNT;
(d). să respecte prevederile Codului de Reţea pentru Sistemul Naţional de Transport aprobat prin
Ordinul ANRE nr. 16/2013 cu modificările şi completările ulterioare;
(e). să prevină orice tezaurizare a capacităţilor de înmagazinare;
(f).

să furnizeze la cerere informaţiile relevante necesare cerute de Prestator pentru desfăşurarea
activităţii de înmagazinare subterană a gazelor;

(g). să transmită nominalizările zilnice de injecţie / extracţie în/din Depozite până cel târziu ziua
D-l ora 15 pentru următoarele 3 (trei) zile gaziere;
(h). să transmită renominalizările zilnice de injecţie/extracţie în/din Depozite până cel târziu ziua
D ora 20.
IX.

Garanţii

Art. 16. (1) Părţile se obligă să exercite cu bună credinţă şi să îşi execute la termen şi strict în conformitate
cu prevederile prezentului Contract obligaţiile ce le revin.
(2) în cazul înregistrării a două abateri de la îndeplinirea obligaţiei de plată a Tarifului sau a altor
obligaţii esenţiale ale Beneficiarului, Prestatorul poate cere Beneficiarului constituirea în termen
de 10 (zece) zile calendaristice de la data transmiterii notificării de către Prestator a unei garanţii
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destinată realizării obligaţiilor contractuale ale Beneficiarului în cazul neîndeplinirii din culpă a
acestora. Garanţia va consta într-o scrisoare de garanţie bancară şi va fi egală cu 10% din
contravaloarea serviciilor prestate prin prezentul contract. în cazul executării garanţiei constituite
în condiţiile de mai sus, Partea în cauză este obligată să reconstituie (parţial sau integral, după caz)
garanţia depusă, în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la executare.
Art. 17. Dacă Părţile constituie garanţii reale, Părţile vor încheia separate contractele de garanţie şi le vor
înregistra în registrele de publicitate oficiale.
X.

Condiţii de desfăşurare a serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Art. 18. (1) Programul de injecţie/extracţie a gazelor naturale este stabilit de Părţi în Anexele nr. 5 şi 6, în
funcţie de perioada necesară pentru reevaluarea stocurilor active, la trecerea de la ciclul de injecţie
la ciclul de extracţie, şi de programul de revizii şi reparaţii.
(2) Părţile sunt obligate să îşi notifice eventualele modificări ale programului de injecţie/extracţie
cu minimum 5 (cinci) zile calendaristice înainte de începerea lunii de injecţie/extracţie. în acest
sens, Părţile vor conveni asupra modificărilor, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data
solicitării, cu excepţia situaţiei când una dintre Părţi are observaţii/rezerve.
(3) în cazul în care Partea notificată nu înaintează observaţiile în termenul prevăzut la alin. (2),
programul de înmagazinare notificat va fi considerat acceptat tacit de către Partea respectivă.
Art. 19. Părţile vor notifica DOPVT programul de înmagazinare convenit prin Contract, în termenele
prevăzute în Codul reţelei.
Art. 20. Părţile pot conveni în legătură cu admiterea unor variaţii ale cantităţilor zilnice şi lunare de gaze
naturale faţă de programul stabilit de comun acord, în limita a +/-15%, sub condiţia ca acestea să
nu afecteze siguranţa în exploatare a Depozitului(elor).
Art. 21. Părţile se obligă să respecte prevederile cadrului de reglementare din domeniul gazelor naturale,
începând cu data intrării în vigoare a Codului reţelei precum şi a normelor metodologice de aplicare
a acestuia, prevederile Contractului se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile prevăzute
în respectivele acte normative.
XI.

Clauza de confidenţialitate

Art. 22. (1) Părţile sunt de acord să nu dezvăluie conţinutul prezentului Contract, precum şi a oricăror date,
documente şi informaţii obţinute în baza acestuia.
Dacă o Parte este obligată sau îi este impus conform legii sau de către o autoritate de reglementare
să dezvăluie orice informaţie confidenţială bazată pe/legată de prezentul Contract, Partea
respectivă va putea dezvălui informaţia confidenţială sau orice altă informaţie în conformitate cu
solicitarea sau obligaţia respectivă. Partea care are obligaţia de a dezvălui informaţia confidenţială
va notifica cealaltă Parte în prealabil, în măsura în care acest lucru este permis de legea aplicabilă,
în legătură cu informaţia necesar a fi dezvăluită şi Părţile vor conveni de comun acord asupra
conţinutului dezvăluirii. în orice caz, Partea care are obligaţia de a dezvălui informaţia confidenţială
va dezvălui doar acele aspecte care sunt obligatorii şi necesare a fi dezvăluite.
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(2) Sunt exceptate de la prevederile alin.(l) şi datele, documentele şi informaţiile pentru a căror
dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părţi contractante, şi care sunt la data dezvăluirii lor
în domeniul public.
XII.

Răspunderea contractuală

Art. 23. (1) în situaţia în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpă obligaţia de prestare a serviciilor de
înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform programului convenit prin Contract, precum
şi orice alte obligaţii esenţiale stabilite prin Contract, Beneficiarul este îndrituit să solicite şi să
primească daune-interese, corespunzător prejudiciului cauzat şi dovedit. Pentru evitarea oricărui
dubiu, neîndeplinirea obligaţiei de înmagazinare subterană a gazelor naturale ca urmare a
nerespectării de către Beneficiar a programului de înmagazinare nu va atrage răspunderea
Prestatorului.
(2) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a Tarifului sau a altor obligaţii din Contract de către Beneficiar
(incluzând, dar nelimitat la, incorectitudinea datelor furnizate Prestatorului pentru prestarea
serviciilor de către acesta din urmă) atrage următoarele sancţiuni:
(a), perceperea unei cote de penalităţi de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu
nivelul dobânzilor datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi
de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la emiterea facturii până la achitarea
integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată într-un termen
de graţie de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data scadenţei;
(b). întreruperea prestării serviciilor de injecţie/extracţie a gazelor naturale în/din depozitele de
înmagazinare subterană, cu un preaviz de 3 (trei) zile calendaristice, începând cu a 31-a zi
calendaristică de la data emiterii facturii;
(c). executarea garanţiei constituite de Beneficiar (dacă aceasta este constituită).
(4) în cazul în care aplicarea măsurilor prevăzute mai sus nu este de natură a asigura acoperirea
integrală a prejudiciului înregistrat de Prestator, Beneficiarul va plăti acestuia şi daune-interese, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
XIII.

Reprezentări şi garanţii

Art. 24. Fiecare Parte reprezintă şi garantează că:
•

•

XIV.

Este o societate înregistrată şi organizată în conformitate cu legile din statul în care este
înregistrată şi are capacitatea şi autoritatea deplină şi avizele, certificatele, autorizaţiile şi
licenţele necesare pentru a încheia şi îndeplini prezentul Contract;
Persoana semnatară sau persoanele care încheie în numele fiecărei Părţi Contractul au
capacitatea legală şi sunt valabil împuternicite să negocieze şi să semneze prezentul
Contract.

încetarea Contractului

Art. 25. Prezentul Contract va înceta în următoarele situaţii:
(a), la expirarea Duratei;
(b). prin acordul Părţilor;
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(c).

în caz de iniţiere a procedurilor de faliment, dizolvare, lichidare, suspendare a licenţei pentru
o perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile / retragere a licenţei, după caz, a uneia dintre
Părţi;

(d). în cazul neexecutării de către una dintre Părţi a obligaţiilor sale contractuale, Partea vătămată
va transmite o notificare şi va acorda celeilalte parti un termen de graţie pentru remedierea
neexecutării de minim 30 (treizeci) de zile; dacă încălcarea nu a fost remediată în termenul de
graţie menţionat anterior, Contractul va fi putea fi reziliat printr-o notificare de reziliere
unilaterală cu efect imediat, fără ca vreo altă formalitate să fie necesară;
(e). în cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu o modificare a Tarifului întemeiată pe Art. 34
de mai jos şi în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii notificării cu
privire la modificarea Tarifului ca urmare a unei Modificări a Circumstanţelor, Părţile nu ajung
la o înţelegere în legătură cu modificarea şi/sau completarea Contractului.
Art. 26. încetarea Contractului nu va afecta obligaţiile scadente dintre Părţi, care vor fi executate în mod
corespunzător de către acestea.
Art. 27. Niciuna dintre Părţi nu va avea dreptul să denunţe unilateral prezentul Contract înainte de
expirarea Duratei acestuia.
XV.

Notificări

Art. 28. (1) Orice notificare sau altă comunicare efectuată în baza prezentului Contract se va efectua în
scris, în limba română şi va fi transmisă fie (i) prin fax, fie (ii) prin poştă sau curier, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire sau (iii) printr-un alt mijloc de comunicare care asigură
transmiterea completă a textului şi confirmarea primirii documentului, conform datelor de contact
ale Părţilor menţionate mai jos.
(2) Adresele Părţilor sunt următoarele:
Pentru Prestator
în atenţia: [a se insera]
Adresa: [a se insera]
E-mail: [a se insera]
F: [a se insera]
T: [a se insera]

Pentru Beneficiar
în atenţia: [a se insera]
Adresa: [a se insera]
E-mail: [a se insera]
F: [a se insera]
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T: [a se insera]
(3) Notificările vor fi considerate ca fiind primite de către Partea căreia îi sunt adresate: (i) la data
transmiterii faxului, în măsura în care confirmarea generată în facsimil este reţinută de expeditor
şi este trimisă destinatarului la cerere - în cazul unei transmiteri prin fax; (ii) la data la care
confirmarea de primire este semnată în numele Părţii - pentru transmiterea prin poştă sau curier
cu confirmare de primire; sau (i) la data primirii prin orice alt mod de comunicare care asigură
primirea documentului.
(4) Termenul de notificare a oricăror modificării privind datele de contact este de doua zile
calendaristice de la data operării modificării. în măsura în care modificarea nu a fost comunicată
celeilalte Părţi, aceasta din urmă va fi eliberată de obligaţia de notificare dacă a transmis la adresa
iniţială.
(5) Pentru aspecte operaţionale este admisă comunicarea prin email.
XVI.

Forţa majoră

Art. 29. în cazul în care o Parte (denumită în sensul acestei clauze „Partea Afectată") este împiedicată,
obstrucţionată sau se confruntă cu amânări în legătură cu îndeplinirea de către aceasta a oricăror
obligaţii ce-i revin în baza prezentului Contract datorate unui Eveniment de Forţă Majoră:
(a), obligaţiile Părţii Afectate în baza prezentului Contract sunt suspendate pe întreaga perioadă
în care continuă Evenimentul de Forţă Majoră şi în măsura în care un astfel de eveniment o
împiedică, o obstrucţionează pe aceasta sau îi provoacă întârzieri;
(b). în termen de 5 (cinci) zile de la începutul Evenimentului de Forţă Majoră, Partea Afectată va
notifica cealaltă Parte în scris cu privire la Evenimentul de Forţă Majoră, data la care a început
Evenimentul de Forţă Majoră şi efectele Evenimentului de Forţă Majoră asupra capacităţii sale
de a-şi îndeplini obligaţiile ce-i revin în baza prezentului Contract.
Art. 30. Prin Eveniment de Forţă Majoră se înţelege orice eveniment absolut imprevizibil şi în afara
controlului rezonabil al Părţii Afectate, inclusiv, dar nelimitat la dezastre naturale precum
cutremure, incendii, alunecări de teren, inundaţii, războaie, acte de terorism, atacuri cibernetice,
epidemii sau pandemii, rebeliuni, opriri de energie electrică extraordinare, greve şi orice alte
evenimente asemănătoare.
Art. 31. Partea Afectată va depune toate diligenţele rezonabile pentru diminuarea efectelor Evenimentului
de Forţă Majoră asupra îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin în baza prezentului Contract şi în termen
de 5 (cinci) zile de la data încetării Evenimentului de Forţă Majoră, Partea Afectată va notifica
cealaltă Parte cu privire la încetarea Evenimentului de Forţă Majoră şi va relua îndeplinirea
obligaţiilor ce-i revin în baza prezentului Contract.
Art. 32. în cazul în care Evenimentul de Forţă Majoră continuă mai mult de 30 (treizeci) de zile de la data
începerii Evenimentului de Forţă Majoră, orice Parte poate denunţa prezentul Contract prin
transmiterea celeilalte Părţi a unei notificări înainte.
Art. 33. în caz de Eveniment de Forţă Majoră declarată în conformitate cu prevederile legale, Prestatorul
are dreptul să extragă cantităţi de gaze naturale din stocul inactiv la solicitarea Beneficiarului cu
acordul prealabil al ANRM, respectiv al proprietarului stocului inactiv.
XVII.

Modificarea Circumstanţelor
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Art. 34. în sensul prezentului Contract, prin "modificare de circumstanţe" se înţelege intrarea in vigoare a
unor legi / reglementări, precum şi modificarea / abrogarea celor existente care au ca efect
modificarea elementelor Tarifului din Contract sau a altor prevederi din Contract întemeiate pe
dispoziţii ale unor acte normative, altele decât Tariful. In acest caz:
(a). Prevederile contractuale, altele decât Tariful, întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative se
modifica de drept la data intrării in vigoare a modificării actelor normative respective;
Prestatorul are obligaţia să notifice in scris Beneficiarului modificările intervenite într-un
termen de 30 (treizeci) zile.
(b). Oricare element al Tarifului facturat către Beneficiar care suferă o astfel de modificare se va
ajusta cu diferenţa dintre valoarea iniţială şi noua valoare a elementului respectiv; in acest
caz, notificarea se considera efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura
reprezentând contravaloarea serviciului.
(c). Tariful din contract al serviciilor se va modifica şi în situaţiile în care, prin apariţia unor acte
legislative noi, se stipulează cheltuieli suplimentare pentru prestarea serviciilor care fac
obiectul prezentului Contract, cum ar fi taxe si impozite.
Art. 35. în cazul în care o Parte nu este de acord cu efectul unei modificări de circumstanţe, aplicat conform
Art. 34 de mai sus, aceasta va notifica dezacordul său în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile
de la data la care a fost informată. Părţile vor face toate eforturile pentru a soluţiona amiabil
disputa, în caz contrar Contractul putând fi încetat în conformitate cu prevederile Art. 25Art. 25(d).
XVIII.

Legislaţia aplicabilă: soluţionarea litigiilor

Art. 36. Prevederile prezentului Contract se supun legislaţiei române în vigoare.
Art. 37. (1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului Contract sau cele rezultate
din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
(2) în cazul în care aceste neînţelegeri nu s-au rezolvat pe cale amiabilă în termen de 30 (treizeci)
zile calendaristice de la data la care s-a încercat rezolvarea acestora se vor înainta spre soluţionare
instanţelor judecătoreşti competente.
XIX.

Cesiune

Art. 38. Nici una dintre Părţi nu va putea ceda sau transfera în orice mod, în tot ori în parte, drepturile
şi/sau obligaţiile sale corelative decurgând din prezentul Contract către terţi sau entităţi afiliate,
decât cu consimţământul scris şi prealabil al celeilalte Părţi.
(2) Părţile convin să nu refuze în mod nejustificat cesiunea drepturilor şi obligaţiilor decurgând din
prezentul Contract.
XX.

Protecţia mediului

Art. 39. Prezentul Contract, trebuie să respecte cerinţele legislaţiei privind protecţia mediului internă şi
internaţională.
Reglementări generale
1.

O.U.G. 195/30.12.2005 cu privire la protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare.
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2.

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.

3.

Legea nr. 123/2012, legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările
ulterioare.

Deşeuri
1

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare.

Atmosfera
1.

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările si completările
ulterioare.

Ape
1.
2.

Legea 107/1996, legea apelor, cu modificările si completările ulterioare.
Ordinul nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare,
retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a
Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării.

Sol
1.

Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 privind aprobarea
Reglementarii privind evaluarea poluării mediului (valori de referinţă pentru urme de elemente
chimice în sol), cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia contractului apar probleme legate de
protecţia mediului, prestatorul şi beneficiarul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare
şi să preîntâmpine poluarea.
XXI.

Protecţia datelor cu caracter personal

Art. 40. (1) Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare
Parte se obligă să se conformeze cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter
personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date (Regulamentul), legislaţia de punere în aplicare şi deciziile pe care
autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură
cu acestea.
(2) Fiecare Parte va divulga celeilalte Părţi date cu caracter personal privind angajaţii sau
reprezentanţii săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele
de identificare, poziţie, număr de telefon, adresa de email a angajaţilor/reprezentanţilor relevanţi,
activitatea desfăşurată în companie. Fiecare Parte are obligaţia de a îndeplini obligaţia de informare
potrivit Regulamentului cu privire la proprii angajaţi sau reprezentanţi.
(3) Pentru evitarea oricărui dubiu, Părţile iau cunoştinţă şi convin ca fiecare Parte să determine, în
mod independent, scopul/scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în
legătură cu acest Contract. Mai precis, Părţile convin prin prezenta şi confirmă că nu o să acţioneze
ca operatori asociaţi sau să fie într-o relaţie de tip operator-persoană împuternicită de operator,
fiecare Parte acţionând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în
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legătură cu prezentul contract, şi niciuna dintre Părţi nu acceptă vreo răspundere pentru o
încălcare de către cealaltă Parte a legislaţiei aplicabile.
(4) în cazul în care apar circumstanţe în care oricare dintre Părţi acţionează ca o persoană
împuternicită a celeilalte Părţi, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură
cu acest contract, Părţile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu
prevederile din articolele 28 şi 26 din Regulament, precum şi cu alte prevederi legale relevante.
XXII.

Clauze speciale

Art. 41. în cazul schimbării controlului, formei juridice sau reorganizării judiciare, Părţile se obligă să
comunice, în termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la această dată, modificarea
care a avut loc, precum şi modul de preluare a obligaţiilor contractuale reciproce.
Art. 42. Dispoziţiile prezentului Contract se completează cu prevederile Codului Civil, precum şi cu celelalte
reglementări în vigoare.
Art. 43. Nicio modificare, amendament sau suplimentare nu poate avea loc cu privire la prezentul Contract
cu excepţia cazului în care are loc prin act adiţional scris semnat valabil de ambele Părţi. Aprobări
sau acorduri ale oricărei Părţi la prezentul vor fi, de asemenea, în scris.
Art. 44. Niciuna din condiţiile sau dispoziţiile prezentului Contract nu vor fi interpretate a fi fost renunţate
de către oricare dintre Părţi, cu excepţia în care o astfel de renunţare este menţionată expres întrun document scris semnat de către reprezentanţi valabil autorizaţi ai ambelor Părţi. în cazul în care
oricare dintre Părţi nu poate să pună în aplicare oricare dintre prevederile prezentului Contract sau
renunţă la orice drept din acesta, o astfel de imposibilitate sau renunţare nu va fi considerată a fi
o renunţare viitoare la orice drepturi sau vreo încălcare sau o neîndeplinire a obligaţiilor celeilalte
Părţi.
Art. 45. Dacă orice prevedere a prezentului Contractului va fi considerată nevalabilă, ilegală sau imposibil
de executat din orice motiv, aceasta nu va afecta legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea
celorlalte prevederi ale Contractului şi Părţile se obligă să modifice, suplimenteze sau substituie
toate şi orice astfel de prevederi nevalabile, ilegale sau imposibil de executat cu prevederi valabile,
legale şi executorii care vor produce pe cât de mult posibil rezultatul economic avutîn vedere iniţial
de către Părţi, fără renegocierea oricăror prevederi importante ale prezentului Contract.
Art. 46. Părţile convin şi confirmă faptul că prezentul Contract este legal şi poate fi executatîn conformitate
cu termenii acestuia în baza legislaţiei în vigoare la momentul semnării sale. în cazul în care
legislaţia respectivă suferă modificări care ar putea sau vor afecta valabilitatea întregului sau
oricărei părţi din Contract, Părţile se obligă să se informeze reciproc cu privire la respectivele
modificări.
Art. 47. Prezentul Contract reprezintă întregul acord dintre Părţi cu privire la obiectul acestuia şi prevalează
şi anulează orice contracte sau înţelegeri anterioare dintre Părţi până acum în vigoare, fie orale,
scrise sau implicite, cu privire la acelaşi obiect.
Art. 48. Părţile sunt de acord şi confirmă că prezentul Contract a fost negociat de către toate Părţile în
deplină cunoştinţă şi înţelegere a efectelor juridice şi comerciale ale acestuia şi că nicio prevedere
a prezentului Contract nu poate fi considerată o clauză standard în virtutea Articolului 1202 din
Codul Civil. Fără a aducere atingere celor de mai sus, pentru evitarea oricărui dubiu, fiecare Parte
confirma în mod expres că a agreat şi acceptat toate clauzele prezentului Contract, inclusiv dar fără
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a se limita la, fiecare clauză în legătură cu: (a) limitări de răspundere, (b) încetarea prezentului
Contract, (c) contravaloare şi plăţi, (d) pierderea drepturilor sau pierderea beneficiului oricărui
termen, (e) limitarea dreptului de a invoca orice excepţii, (e) limitarea libertăţii de a contracta cu
alte persoane, (f) alegerea legii aplicabile, (g) alegerea jurisdicţiei.
Toate anexele la prezentul Contract sunt parte integrală a prezentului Contract:
•

Anexa nr. 1 „Definirea unor termeni",

•

Anexa nr. 2 „Lista cuprinzând abrevierile",

•

Anexa nr. 3 „Capacitatea rezervată de înmagazinare subterană a gazelor naturale",

•

Anexa nr. 4 „Programul de înmagazinare subterană a gazelor naturale",

•

Anexa nr. 5 „Programul privind ciclul de injecţie a gazelor naturale",

•

Anexa nr. 6 „Programul privind ciclul de extracţie a gazelor naturale",

•

Anexa nr. 7 „Formula de Tarif / Regularizare"

Prezentul Contract a fost încheiat în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte şi îşi
produce efectele începând cu 01.04.2021.
Prestator

Beneficiar

SNGN ROMGAZSA
Filiala de înmagazinare Gaze Naturale
DEPOGAZ Ploieşti SRL
Prin.............................., în calitate de

Prin..................., în calitate de
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Anexa nr. 1
la contractul nr.______/
DEFINIREA UNOR TERMENI
Beneficiar - persoana juridică, română sau străină, licenţiată/acreditată de ANRE, care poate avea acces la
depozitele de înmagazinare subterană: producător, titular al acordului petrolier şi al licenţei de
furnizare/furnizor, titular al licenţei de furnizare/transportator, titular al licenţei de transport/distribuitor,
titular al licenţei de distribuţie şi furnizare/consumator eligibil de gaze naturale/parte beneficiară într-un
contract de tranzit.
Cantitate orarâ/zilnică/lunară contractată - cantitatea de gaze naturale stabilită prin contract, exprimată
în MWh cu referire la fiecare oră/zi/lună calendaristică cuprinsă în perioada din contract.
Capacitate de înmagazinare/depozitare rezervată - parte din capacitatea de înmagazinare utilizabilă pe
care prestatorul se obligă prin contract să o menţină în orice moment la dispoziţia Beneficiarului; se exprimă
în MWh/ciclu complet de înmagazinare.
Capacitate de înmagazinare utilizabilă - capacitatea depozitului subteran pe care prestatorul o poate pune
la dispoziţia beneficiarilor, determinată în condiţiile reglementărilor specifice.
Ciclu complet de înmagazinare - perioada calendaristică continuă, care acoperă succesiv ciclul de injecţie
şi ciclul de extracţie a gazelor naturale în cadrul unui depozit subteran.
Ciclul de injecţie - perioada calendaristică prevăzută pentru injecţia gazelor naturale într-un depozit
subteran.
Ciclul de extracţie - perioadă calendaristică prevăzută pentru extracţia gazelor naturale dintr-un depozit
subteran.
Depozit subteran de înmagazinare - zăcământ/parte din zăcământ etanş - depletat, acvifer, salifer, în care
se pot stoca temporar gaze naturale sub presiune, la volume programate, în ciclul de injecţie, şi respectiv,
din care se pot extrage aceste cantităţi de gaze naturale, în ciclul de extracţie.
înmagazinarea subterană a gazelor naturale - ansamblul de activităţi care constau în rezervarea capacităţii
de depozitare subterană a gazelor naturale, precum şi în injecţia/extracţia unor cantităţi de gaze naturale
în/din depozitele subterane, utilizându-se infrastructura de suprafaţă şi subterană aferentă.
Operator DÎSGN - persoană juridică, titulară a licenţei de înmagazinare.
Punct de predare/preluare comercială a gazelor naturale:
a) în ciclul de injecţie - ansamblul instalaţiilor care asigură măsurarea gazelor naturale din punctul în care
gazele naturale trec din SNTÎn instalaţiile prestatorului în vederea depozitării subterane.
b) în ciclul de extracţie - ansamblul instalaţiilor care asigură măsurarea gazelor naturale din punctul în care
gazele naturale trec din instalaţiile prestatorului în SNTîn vederea transportului şi livrării către beneficiar.
Stoc activ de gaze naturale - cantitatea de gaze naturale existentă într-un depozit de înmagazinare
subterană la un moment dat, recuperabilă tehnic şi economic.
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Anexa nr. 2
la contractul nr.______/

LISTA
cuprinzând abrevierile

ANRE

-Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

DOPVT - Direcţia Operare PVT Bucureşti, organizată în cadrul SNTGN Transgaz SA
DÎSGN - Depozite deînmagazinare Subterană a Gazelor Naturale
SNT

- Sistemul Naţional de Transport a gazelor naturale

Prestator

Beneficiar

SNGN ROMGAZSA
Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale
DEPOGAZ Ploieşti SRL
Prin.............................., în calitate de

Prin..................., în calitate de
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Anexa nr. 3
la contractul nr.______/_

Capacitatea rezervată de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Nr.

Depozit de înmagazinare subterană

Capacitate rezervată totală (MWh)
în intervalul... -...

crt.

1. Bălăceanca
2. Bilciureşti
3. Gherceşti
4. Sărmaşel
5. Urziceni
TOTAL =

Prestator

Beneficiar

SNGN ROMGAZ SA
Filiala de înmagazinare Gaze Naturale
DEPOGAZ Ploieşti SRL
Prin............................... în calitate de

Prin..................., în calitate de
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Anexa nr. 4
la contractul nr.______/
Programul de înmagazinare subterană a gazelor naturale
Nr.
crt.

Program de injecţie în intervalul... -...

Depozit de
înmagazinare
subterană
Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Cumulat
(MWh)

Septembrie

Octombrie

1 Bălăceanca
2 Bilciureşti
3 Gherceşti
4 Sărmaşel
5 Urziceni
TOTAL

Nr.
crt.

Depozit de
înmagazinare

Program de extracţie în intervalul... -...

Cumulat
(MWh)

subterană
Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

3 Bălăceanca
2 Bilciureşti
3 Gherceşti
4 Sărmaşel
5 Urziceni
TOTAL
Prestator

Beneficiar

SNGN ROMGAZ SA
Filiala de înmagazinare Gaze Naturale
DEPOGAZ Ploieşti SRL
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Anexa nr. 5
la contractul nr.______/

Programul privind ciclul de injecţie a gazelor naturale
Depozit:
Punct de predare/preluare comercială la interfaţa SNT cu DÎSGN
Cumulat injectat în depozit:
Debit

Program de injecţie în intervalul... -...
Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Septembrie

Octombrie

MWh/lună
Mediu
MWh/zi
Mediu
MWh/h

Depozit:
Punct de predare/preluare comercială la interfaţa SNT cu DÎSGN
Cumulat injectat în depozit:
Debit

Program de injecţie în intervalul... -...
Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

MWh/lună
Mediu
MWh/zi
Mediu
MWh/h

19

August

Depozit:
Punct de predare/preluare comercială la interfaţa SNT cu DÎSGN
Cumulat injectat în depozit:
Program de injecţie în intervalul... -...

Debit
Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Septembrie

Octombrie

MWh/lună
Mediu
MWh/zi
Mediu
MWh/h

Depozit:
Punct de predare/preluare comercială la interfaţa SNT cu DÎSGN
Cumulat injectat în depozit:
Debit

Program de injecţie în intervalul... -...
Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

MWh/lună
Mediu
MWh/zi
Mediu
MWh/h

Prestator

Beneficiar

SNGN ROMGAZ SA
Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale
DEPOGAZ Ploieşti SRL
Prin

,, în calitate de

Prin

, în calitate de

Anexa nr. 6
la contractul nr.______ /

Programul privind ciclul de extracţie a gazelor naturale
Depozit:
Punct de predare/preluare comercială la interfaţa SNT cu DÎSGN
Cumulat extras din depozit:
Debit

Program de extracţie în intervalul... -...
Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

MWh/lună
Mediu
MWh/zi
Mediu
MWh/h

Depozit:
Punct de predare/preluare comercială la interfaţa SNT cu DÎSGN
Cumulat extras din depozit:
Debit

Program de extracţie în intervalul... -...
Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

MWh/lună
Mediu
MWh/zi
Mediu
MWh/h
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Februarie

Martie

Depozit:
Punct de predare/preluare comercială la interfaţa SNT cu DÎSGN
Cumulat extras din depozit:
Debit

Program de extracţie în intervalul... -...
Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

MWh/lună
Mediu
MWh/zi
Mediu
MWh/h

Depozit:
Punct de predare/preluare comercială la interfaţa SNT cu DÎSGN
Cumulat extras din depozit:
Debit

Program de extracţie în intervalul... -...
Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

MWh/lună
Mediu
MWh/zi
Mediu
MWh/h

Prestator

Beneficiar

SNGN ROMGAZSA
Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale
DEPOGAZ Ploieşti SRL
Prin.............................., în calitate de

Prin..................., în calitate de
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Anexa nr. 7
la contractul nr.______/_

Formula de tarif
Facturarea serviciilor de înmagazinare se va efectua lunar, conform formulei:
Tf=((Trez*Crez)/Nc) *Nf+ Tinj*Qinj + Textr*Qextr
, unde:
Tf = tarif final facturat pentru serviciile de înmagazinare din luna anterioara, la care se vor adăuga
elementele suplimentare legale, dacă este cazul, e.g. TVA;
Trez = tariful fix pentru rezervarea de capacitate a gazelor naturale în depozitele subterane ale Prestatorului
în cuantum de [...] Lei/MWh pe întreaga Durată a Contractului;
Crez = capacitatea totală rezervată în depozitele subterane de către Prestator pentru Beneficiar;
Nc = numărul de zile calendaristice din (partea din) durata ciclului de înmagazinare incident, care face
obiectul Contractului;
Nf = numărul de zile calendaristice din (partea din) luna pentru care se face facturarea;
Tinj = tariful serviciului de injecţie a gazelor naturale în depozitele subterane ale Prestatorului în cuantum
de (...) Lei/MWh;
Qinj = cantitatea (MWh) de gaze naturale injectată în depozitele Prestatorului în luna pentru care se face
facturarea;
Textr = tariful serviciului de extracţie a gazelor naturale din depozitele subterane ale Prestatorului în
cuantum de [...] Lei/MWh;
Qextr = cantitatea (MWh) de gaze naturale extrasă din depozitele Prestatorului în luna pentru care se face
facturarea.
în situaţia în care Beneficiarul solicită iterativ injecţia şi extracţia subterană a unor cantităţi de gaze naturale
în marja de capacitate rezervată de înmagazinare subterană şi în interiorul intervalului de timp din cadrul
perioadei aferente ciclului anual pentru care a fost contractată capacitatea rezervată, tariful de rezervare
(Trez) se facturează o singură dată pentru capacitatea contractată. Tarifele de injecţie şi extracţie se
facturează ori de câte ori sunt realizate serviciile de injecţie/extracţie gaze naturale în/din Depozitele de
înmagazinare subterană în perioada de timp pentru care s-a realizat contractarea serviciului de rezervare
de capacitate.
Regularizarea la finalul Duratei
Părţile convin ca la expirarea Duratei să se facă regularizarea obligaţiilor de plată, după cum urmează:
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Prestatorul va verifica şi compara (i) suma totală încasată în mod efectiv de la Beneficiar pentru
serviciul de rezervare de capacitate pe Durata Contractului cu (ii) suma totală rezultantă din
înmulţirea Trez (tarifului fix pentru rezervarea de capacitate a gazelor naturale în depozitele
subterane ale Prestatorului în cuantum de [...] Lei/MWh pe întreaga Durată a Contractului) cu
capacitatea rezervată, iarîn măsura în care rezultă o diferenţă (în plus/minus) Prestatorul va emite
o factură de regularizare iar suma facturată aceasta va fi achitată de către Partea căreia îi incumbă
în termenul prevăzut la Art.ll (2)

Prestator

Beneficiar

SNGN ROMGAZ SA
Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale
DEPOGAZ Ploieşti SRL
Prin.............................., în calitate de

Prin................... , în calitate de
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