CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE
PREVAZUTE IN CONTRACTUL DE
VANZARE-CUMPARARE A GAZELOR NATURALE

Obiectul contractul
(1)

Obiectul Contractului il constituie vanzarea de catre Vanzator si cumpararea de catre Cumparator a unei cantitati de gaze naturale
pentru o perioada d e te r min at a , dupa ce Cumparatorul a fost pe deplin informat in ceea ce priveste conditiile prevazute in oferta-tip

Obligatia de asigurare a furnizarii
(1)
Vanzatorul se obliga sa asigure furnizarea de gaze naturale in vederea asigurarii consumului Cumparatorului, in conditiile
respectarii aspectelor tehnice obligatorii ale instalatiei de gaze naturale si ale legislatiei incidente.
(2)
Obligatia Vanzatorului va fi limitata in mod corespunzator, daca livrarea gazelor naturale de catre Vanzator catre Cumparator a fost
intrerupta sau redusa datorita:
a)
existentei unui caz de forta majora;
b)
culpei Cumparatorului, indiferent daca aceasta se realizeaza prin incalcarea obligatiilor prevazute de Contract sau prin nerespectarea
dispozitiilor legale incidente;
c)
reducerii livrarilor la solicitarea OTS, potrivit legislatiei in vigoare, in situatii in care este periclitata siguranta sistemului pentru
livrari prin SNT.
d)
reviziilor si/sau reparatiilor anuntate in scris de catre OTS pentru SNT si/sau pentru sistemul de conducte din amonte de Punctul de
Livrare;
e)
oricarei alte situatii care fac imposibila furnizarea de gaze naturale.
Durata Contractului
(1) Contract se incheie pe o perioada determinata, un an calendaristic, din momentul semnarii acestuia de catre Cumparator.
(2) Contracatul se considera prelungit tacit pentru perioade succesive egale cu perioada convenita initial, daca niciuna dintre parti nu
transmite celeilalte o notificare scrisa de incetare a contractului cu cel putin 45 (patruzeci si cinci) de zile inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

Incetarea Contractului
(1)
Contract inceteaza la:
a)
prin acordul Partilor;
b)
in situatia in care Vanzatorul inceteaza sa mai detina autorizatiile/licentele necesare executarii obligatiilor din Contract;
c)
in situatia in care Cumparatorul inceteaza sa mai detina un drept opozabil de folosinta cu privire la locul de consum
d)
in cazul in care evenimentele de forta majora (prevazute in art. 19) sau cauze de impreviziune (prevazute in art. 20) impiedica
Partile sa isi indeplineasca obligatiile contractuale conform Contractului;
e)
prin rezilierea de catre oricare Parte, ca urmare a oricarei neexecutari de catre cealalta Parte a obligatiilor contractuale, fara
interventia instantei, fara punere in intarziere si fara alta formalitate prealabila, cu exceptia transmiterii unei notificari scrise de reziliere
celeilalte Parti aflate in culpa, cu cel putin 15 (cincisprezece) zile lucratoare inainte de data mentionata in notificare pentru incetarea
Contractului.
f)
prin incetare de drept in caz de faliment sau dizolvare, dupa caz, a partenerului contractual.
g)
in situatia prevazuta de art. 9 alin. (4), teza conform careia Cumparatorul nu este de acord cu noile prevederi contractuale si se
manifesta in acest sens printr-o notificare scrisa in termen de 30 (treizeci) de zile.
(2)
Incetarea Contract nu are nici un efect asupra obligatiilor contractuale deja scadente asumate de catre Parti si neexecutate inca.
(3)
Cumparatorul are dreptul sa denunte unilateral acest contract cu un preaviz de 20 (douazeci) zile calendaristice. In cazul in care
Cumparatorul notifica denuntarea unilaterala, Vanzatorul are dreptul sa amane incetarea Contractului pana la achitarea tuturor datoriilor de
catre Cumparator.
Notificari
(1)

Partile convin ca, pe parcursul derularii Contract, toate notificarile sau comunicarile intre ele sa se faca in scris si sa fie transmise
prin fax, scrisoare postala recomandata cu confirmare de primire, ori prin curier la adresele indicate mai jos:
Pentru Vanzator:
Sediul: ROMAN, str. Aprodul Arbore, nr. 2, jud Neamt
Tel./ fax: 0233.740703
E-mail: mihoc_oil@yahoo.com
Pentru Cumparator:
Domiciliu: ................................................................
telefon contact: .........................................................
E-mail:
......................................@ ....................

(2)
(3)
(4)

In cazul in care notificarea se face prin intermediul postei, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire
si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre Parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre
modalitatile prevazute la alineatele precedente.
Schimbarea adresei de corespondenta a oricareia dintre Parti va fi notificata potrivit prevederilor alin. (1) de mai sus cu cel putin 5
(cinci) zile inainte de a deveni efectiva, in caz contrar notificarile urmand a fi considerate valabil comunicate chiar si in situatia
mentiunii „destinatar mutat de la adresa” sau similar sau in cazul neridicarii de catre destinatar a documentului.

(5)

Clauzele articol au valoare de domiciliu pentru oricare dintre Parti, in scopul indeplinirii formelor procedurale judiciare de citare si
respectiv, de comunicare a actelor de procedura.

Modificarea de circumstante
(1)
In contextul contractului, prin modificare de circumstante se intelege: legiferarea, intrarea in vigoare, modificarea textului sau a
interpretarii privind orice cerinta legala, norma, metodologie sau recomandare a unei autoritati ori aplicarea unei noi cerinte legale, norme,
metodologii sau recomandari a unei autoritati, care nu erau in vigoare la data semnarii acestui Contract;
(2)
Modificarea circumstantelor poate include, fara a se limita la: introducerea unor noi impozite sau taxe, o schimbare a
modalitatilor de impunere sau taxare, o majorare/diminuare a oricarora dintre impozitele si taxele existente ori o schimbare a metodologiei
avute in vedere la data incheierii Contractului, privind fundamentarea sau recomandarea si/sau aplicarea elementelor utilizate la stabilirea
Pretului de Vanzare;
(3)
In cazul in care modificarea de circumstante priveste reglementarea/modificarea unor preturi si/sau tarife care au fost asumate la
plata, potrivit Contractului, de catre Cumparator, contractul va fi modificat de drept, de la data avuta in vedere prin actul normativ pentru
reglementarea/modificarea preturilor si/sau tarifelor in cauza.
(4)
Modificarea de drept a contractului, potrivit alin.(3), va putea fi constatata de Parti prin incheierea unui act aditional scris.
(5)
In celelalte cazuri de modificari de circumstante, partile se obliga sa renegocieze clauzele Contractului afectate de aceasta, in
acord cu prevederile actelor normative care stau la baza modificarii de circumstante, in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la
notificarea intentiei de renegociere de catre partea interesata;
(6)
Notificarea intentiei de renegociere se va face de catre partea interesata in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la
aparitia modificarii de circumstante.
Forta Majora
(1)
Cazul de forta majora este acel eveniment viitor, imprevizibil si insurmontabil, care exonereaza de raspundere Partea care il
invoca, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin Contract, daca acesta este invocat in conditiile legii.
(2)
Partea care invoca un caz de forta majora este obligata sa il notifice celeilalte Parti in termen de 48 (patruzeci si opt) ore de la
aparitia evenimentului, urmata de remiterea documentelor justificative in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la aceeasi data; de
asemenea, Partea in cauza este obligata sa ia masurile posibile in vederea limitarii consecintelor produse de un asemenea caz.
(3)
Cazurile de Forta Majora vor fi certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
(4)
In cazul in care forta majora nu inceteaza in termen de 10 (zece) zile calendaristice, Partile au dreptul sa solicite incetarea de plin
drept a Contractului, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
(5)
Aparitia unui caz de Forta Majora nu exonereaza Partile de obligatiile scadente pana la data aparitiei cazului de Forta Majora.
Clauza de impreviziune
(1)
Prin incheiere Contractului, Partile au avut in vedere un cadru economic si legislativ in care derularea acestui Contract sa fie
avantajoasa pentru fiecare dintre acestea.
(2)
In conditiile in care evolutia pietei, modificari legislative, unul sau multiple evenimente ar schimba cadrul economic intr-o
masura in care executarea Contractului ar deveni pentru oricare dintre Parti total dezavantajoasa si generatoare a unui dezechilibru
contractual, Partea afectata poate sa solicite renegocierea Contractului.
(3)
Conditia obligatorie pentru ca una dintre Parti sa poata opune celeilalte o situatie de impreviziune este ca, in contextul unor
diligente normale si a unui comportament comercial prudent, aparitia acestei situatii sa fie imposibil a fi prevazuta la momentul incheierii
contractului, sau total in afara controlului partii dezavantajate.
(4)
Partea care solicita protectia prezentei clauze, transmite in scris celeilalte Parti situatia cu care se confrunta si solicita o intalnire
in vederea negocierii. Partile se obliga sa se intalneasca si sa discute cu buna credinta problema prezentata, intr-un termen care nu va depasi
30 de zile calendaristice, calculate de la data receptionarii notificarii mentionate mai sus. In masura in care Partile nu ajung la o intelegere
sau Partea convocata la discutii refuza in mod nejustificat intalnirea in termenul de 30 de zile prevazut mai sus, Partea aflata in situatie de
dificultate poate denunta in mod unilateral Contractului, fara ca Partea cealalta sa poata pretinde daune interese, fara interventia instantei si
fara alta formalitate prealabila.
Legislatia aplicabila
(1)
Clauzele contractului se completeaza, in caz de lacuna, cu legislatia romana specifica in vigoare.
(2)
Partile convin ca toate neintelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestui Contract sa fie rezolvate pe cale
amiabila.
(3)
In situatia in care, petitiile, solicitarile de despagubiri sau compensatii si orice fel de astfel de drepturi patrimoniale, vor fi
solicitate de catre una din parti, in masura in care solutionarea acestora nu se va putea face pe cale amiabila, orice litigiu la care se refera ca
si orice litigiu decurgand din sau in legatura cu a Contractul, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona
de catre instantele competente de la sediul Vanzatorului.
(4)
Plangerile depuse de Cumparatori privind interpretarea, executarea sau incetarea contract vor fi inregistrate la sediul
Vanzatorului, urmand a fi repartizate in termen de 10 zile compartimentului juridic. Acesta va analiza petitia si va propune
Administratorului solutii care pot sa cuprinda: furnizarea de informatii sau despagubiri, compensatii, diminuari, toate bine argumentate si
temeinic justificate. Procedura de solutionare a petitiei nu poate sa depaseasca 3 luni din momentul inregistrarii.
Cesiune
(1)
Cumparatorul nu va putea ceda unui tert, in orice mod, in tot sau in parte, drepturile si/sau obligatiile sale decurgand din Contract
(decat cu acordul scris al Vanzatorului), care nu poate fi refuzat nemotivat. Raspunsul acestuia din urma fiind comunicat Cumparatorului in
termen de 30 (treizeci) de zile de la data receptionarii notificarii acestuia.
(2)
Vanzatorul are dreptul sa cesioneze drepturile sau obligatiile sale catre orice tert, cu conditia notificarii acestei modificari
Cumparatorului in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la intrarea in vigoare a cesiunii
Clauze finale

(1) In cazul schimbarii formei juridice/reorganizarii judiciare, Partile se obliga sa comunice, in termen de maximum 15 (cincisprezece) zile
calendaristice de la aceasta data, modul de preluare a obligatiilor contractuale reciproce.
(2) De asemenea, partile se obliga, angajandu-se una fata de cealalta, sa garanteze detinerea pe toata durata derularii Contractului, a
aprobarilor si drepturilor necesare pentru a indeplini obligatiilor stipulate in acesta.

Fiecare si toate clauzele acestui contract au fost negociate si agreate individual de parti si reprezinta vointa completa si exclusiva a
semnatarilor cu privire la obiectul acestui contract, inlaturand orice alta intelegere verbala anterioara sau ulterioara incheierii sale. Prin
semnarea Contractului, Partile declara in mod expres ca au citit, inteles si sunt pe deplin de acord cu toate prevederile Contractului, cu
toate drepturile si obligatiile, inclusiv cele atipice, asumandu-si-le, fără a se considera că acestea au fost încheiate în condiții dezavantajoase
pentru oricare dintre Parti. Totodată, prin semnarea contractului, Cumpărătorul recunoaște că a fost informat, în amănunt, cu privire la
clauzele integrale ale ofertei-tip ce i-au fost propuse, respectiv: pretul si componentele acestuia, durata contractului, posibilitatea de
reziliere a contractului din initiativa Cumparatorului, incetarea, suspendarea si renuntarea la furnizarea gazelor naturale si a Contractului.
De asemenea, Cumparatorul recunoaste ca a fost informat de conditiile si posibilitatile de reinnoire, prelungire si incetarea prestarii
serviciului, cat si a termenelor si a conditiilor de denuntare unilaterala, precum si modalitatea in care a acceptat oferta si documentele
adiacente necesare.

NOTĂ DE INFORMARE
MIHOC OIL S.R.L., cu sediul social în Sat Leghin, Comuna Pipirig, jud. Neamt, înregistrată înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Neamt sub nr. J27/95/1996, cod unic de înregistrare RO 8137551, cont trezorerie:
RO93TREZ4915069XXX008151, deschis la Trezoreria Piatra Neamt, cont bancar nr. RO42BRDE280SV62231662800, deschis la
BRD Roman, titular al Licenţei nr. 1871/18.10.2013 de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, reprezentată legal în
vederea semnării prezentului contract prin Andreea Firastrau Mihoc,
1.
Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și
organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn
prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
2. Avem grijă să respectăm normele europene din Regulamentul 679/2016 care se aplică oricărui operator de date sau imputernicit
situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în
Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.
3. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, datele de contact (numărul de telefon, adresa de e-mail), domiciliul și codul
numeric personal, seria și numărul actului dvs de identitate, furnizate de către dvs pentru:
- Îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata contravalorii facturii de gaze naturale;
- Punerea la dispoziția dvs. a informațiilor necesare bunei desfășurări a contractului.
Așadar, prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, precum și adresa de facturare
pentru comunicarea cu dumneavoastră. Acestea vor fi păstrate pe întreaga durată a desfășurării relațiilor contractuale.
4. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată
decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu
prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat!
5.
Datele cu caracter personal schimbate între noi și dvs nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau
puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, noi, S.C. MIHOC OIL S.R.L, vom lua toate măsurile tehnice și, în
special, organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate în virtutea legislației naționale și europene aplicabile în
materie de procesare a datelor cu caracter personal. Astfel,
 vom împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor pe care noi le utilizăm.
 vom preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;
 ne vom asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele pe care sunt în
deplin drept să le aibă și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării
sau utilizării.
 ne vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație;
 ne vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu
legislația în vigoare;
 ne vom asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală;
6.
Datele dvs personale nu vor fi întrebuințare decât pentru realizarea intereselor dvs legitime. Datele care nu mai sunt
necesare, vor fi șterse.
7.
Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați
prelucrarea realizată de noi, dacă va fi cazul și, totodată, puteți chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția
asupra datelor pe care ni le furnizați poate fi de natură să împiedice executarea obligațiilor noastre. Dacă sunteți
nemulțumiți, vă puteți adresa ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal).

Subsemnatul ......................................................, astazi, ........................., am luat cunoștință și am înțeles deplin informarea.

