Extras din conditiile contractuale ENGIE Romania
pentru furnizarea gazelor naturale catre clientii finali casnici
(segmentul nereglementat)

Durata contractului
Contractul de furnizare gaze naturale se incheie pe perioada nedeterminata.

Garantii
1. In functie de riscurile identificate, vanzatorul poate solicita cumparatorului, inainte de semnarea contractului de
vanzare-cumparare gaze naturale ori pe durata executarii acestuia, o garantie (mijloc legal de garantare) a platii
consumului de gaze naturale. Tipul si cuantumul garantiei vor fi stabilite ulterior de parti.
2. In cazul sistarii furnizarii gazelor naturale pentru neplata, vanzatorul poate conditiona reluarea furnizarii de
constituirea unei garantii. Valoarea acesteia corespunde consumului estimat pentru o perioada de 60 zile.
3. Garantia se va returna cumparatorului la incetarea contractului sau in cazul in care la incetarea acestuia mai exista
datorii la momentul stingerii intregii datorii.
4. Garantia va oferi irevocabil si neconditionat un angajament de respectare a obligatiilor contractuale ale
cumparatorului si va trebui mentinuta de acesta pe intreaga durata de valabilitate a contractului.

Raspundere contractuala
1. Neachitarea facturii reprezentand contravaloarea serviciului de vanzare a gazelor naturale in termenul stipulat in
contract atrage:
a) perceperea majorarilor de intarziere, in cuantum egal cu dobanda datorata pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, conform Codului de Procedura Fiscala, pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu ziua urmatoare scadentei si pana la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziua platii.
Cuantumul total al dobanzilor datorate poate depasi cuantumul debitului principal asupra caruia au fost
calculate;
b) intreruperea furnizarii gazelor naturale, incepand cu prima zi lucratoare de la data scadentei, cu un preaviz
de de 5 zile calendaristice;
c) rezilierea de drept a contractului, incepand cu a 31-a zi lucratoare de la data scadentei, cu un preaviz de
15 zile calendaristice, in cazul in care cumparatorul nu achita integral contravaloarea serviciilor facturate si
a majorarilor de intarziere.
2. Neexecutarea obligatiilor, realizata din culpa uneia dintre parti, poate atrage plata daunelor produse dovedite si
notificate in termen de 5 (cinci) zile de la producerea lor. In orice caz, raspunderea contractuala este limitata la plata
daunelor materiale directe in limita unui procent de 20% din consumul mediu anual al clientului, corespunzator
categoriei de consum din care face parte. In daunele totale nu vor fi incluse prejudiciile indirecte, materiale sau
nemateriale.
Clauze de incetare
1. Contractul inceteaza la termenul in care este notificata intentia de incetare, sub rezerva achitarii in avans de catre
cumparator a contravalorii ultimei facturi aferente perioadei contractuale reflectand consumul estimat a fi realizat
pana la data efectiva a rezilierii, urmand ca in baza citirii finale sa se emita o factura de regularizare.
2. Prin denuntare unilaterala, din initiativa uneia dintre parti, care opereaza in conditiile notificarii celeilalte parti cu cel
putin 30 zile inainte de aceasta data si este valida incepand cu data de 1 a lunii urmatoare implinirii termenului.
3. Inceteaza de plin drept (pact comisoriu gr. IV), fara nicio formalitate de notificare prealabila si fara interventia
instantei, in cazul in care cumparatorul nu constituie sau reconsituie garantia prevazuta la art. 8 in termen de 5 zile
calendaristice de la data solicitarii vanzatorului/executarii garantiei.
4. Orice parte poate cere rezilierea contractului pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor contractuale de catre
cealalta parte, in conditiile art. 7 pct. 1, lit. c. Contractul va inceta de plin drept fara interventia instantei in acest caz.
5. Indiferent de modul de incetare a prezentului contract, obligatiile de plata prevazute in acest contract raman
datorate si se vor plati la termenele prevazute in contract.

