
 

 

 

Contract de furnizare a gazelor naturale 

 în regim concurențial la clienții casnici 

  

I. Părți contractante  

1.1. Societatea EURO SEVEN INDUSTRY SRL, cu sediul in București, Str. Horațiu nr. 11, ap. 2, sector 1, 

J40/7881/2000, CUI: RO13310879, cont RO16 BRDE 426S V443 5866 4260 deschis la BRD, Sucursala 

Vergului, tel: 021 3164577, fax: 021 3147714, e-mail: office@euro7.ro, reprezentata legal prin dl Florin 

Perniu, Director Tehnic, in calitate de furnizor conf. licenței de furnizare a gazelor naturale nr 

1826/2013, în calitate de Vânzător, denumita in continuare furnizor si  
1.2. Dl/dna                                                                                                                            persoana fizică, în calitate de Cumpărător, den în continuare client casnic 

domiciliul  

adresa de corespondență  

tel/fax/email1  

CNP  

Cod iban  

banca  

au convenit încheierea prezentului contract  

  

II. Date si documente generale  
Locul de consum  

Client casnic categoria D.1/D.5    

Presiunea minimă de furnizare  

se va completa de furnizor conform acordului de acces/documentației tehnice avizate de operatorul sistemului de distribuție 

Clientul declara ca gaze naturale care formează 

obiectul prezentului Contract sunt destinate 

utilizării exclusiv pentru 

[ ] consum propriu 

[ ] consum tehnologic/industrial/activități Comerciale/profesionale/sociale 

 

III. Obiectul contractului  

Art. 1. - Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale in regim 

concurențial, cu servicii reglementate incluse, desemnând ansamblul de activități si operațiuni 

desfășurate de furnizor pentru sau in legătura cu asigurarea cantităților de gaze naturale, exprimate 

in unități de energie, la locul de consum.  

IV. Durata contractului  

Art. 2. - Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durata nedeterminata, începând cu 

data de ___/___/______ și/sau la data realizării punerii în funcțiune a instalației de utilizare gaze 

naturale, nu mai devreme de semnarea în prealabil a contractului de distribuție/transport și/sau de 

data realizării punerii în funcțiune a instalației de utilizare gaze naturale (după caz) și nu mai devreme 

de expirarea unui termen de așteptare de 14 zile de la data aderării la ofertă.  

 

V. Prețul contractului si termenul de plata  

Art. 3 (1) Prețul final pentru furnizarea gazelor naturale in regim concurențial este de _____,__ 

lei/MWh, conform ofertei de preț propusa de furnizor, comunicata si acceptata de către clientul casnic, 

corespunzătoare categoriei de consum __________în care clientul casnic este încadrat, si nu include 

TVA si accize(care vor fi calculate si incluse in facturile emise de către Vânzător, conform cerințelor 

legale si vor fi plătite de către Client) 

(2) Capacitatea rezervată orară este de ______MWh/h. Capacitatea rezervată nu poate fi 

modificată pe parcursul unui an gazier 

 
1 adresa de e-mail va fi utilizata de către Vânzător în vederea transmiterii facturilor și a notificărilor contractuale 



(3) Prețul final va include prețul gazelor naturale cu servicii de transport, tarif de distribuție, costuri 

de înmagazinare, orice alte tarife, taxe și costuri ce vor fi introduse de autoritatea de reglementare 

competentă, conform prevederilor legale în vigoare, fiind actualizat de drept și automat ori de câte ori 

intervine o modificare a tarifelor reglementate, fără a fi necesară amendarea prezentului Contract prin 

Act adițional. 

(4) Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea gazelor naturale in regim 

concurențial se face in termen de 30 de zile calendaristice de la data facturii.  

(5) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale in 

regim concurențial, in termen de 15 zile de la data scadentei, atrage perceperea de dobânzi 

penalizatoare, al căror nivelul este egal cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a 

obligațiilor către bugetul de stat, stabilit in condițiile precizate de Codul de procedura fiscala. Valoarea 

totala a dobânzilor penalizatoare poate depăși debitul principal asupra căruia au fost calculate. 

VI. Programul de consum  

Art. 4. - (1) Furnizorul facturează contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale in regim 

concurențial pe baza cantităților convenite cu consumatorul prin Programul de consum prevăzut in 

Anexa nr. 1 la prezentul contract, cu respectarea Condițiilor generale de furnizare a gazelor naturale 

din Anexa nr 2.  

(2) In cazul in care consumul înregistrat este mai mic decât consumul facturat lunar, furnizorul va 

proceda la regularizare, începând cu prima factura emisa după momentul citirii echipamentului de 

măsurare.  

V. Protecția datelor  

Art. 5. - (1) Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal ale Cumpărătorului pentru furnizarea 

și îmbunătățirea serviciilor Vânzătorului, efectuarea de studii și cercetări de piață, în scop statistic și 

pentru activități de marketing, reclamă și publicitate. Datele Cumpărătorului vor putea fi dezvăluite 

către Vânzător, parteneri contractuali ai Vânzătorului, alte companii colaboratoare și mass-media. 

Refuzul Cumpărătorului de a furniza datele solicitate ar putea împiedica Vânzătorul să realizeze una 

sau mai multe din activitățile de mai sus. Conform legii, Cumpărătorul beneficiază de dreptul de acces, 

intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate și de a se opune 

prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, Cumpărătorul se poate 

adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: office@euro7.ro. De asemenea, 

Cumpărătorul se poate adresa justiției.  

(2) Au fost aduse la cunoștință prevederile legislative privind protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.  

(3) Prin semnarea prezentului contract Cumpărătorul este de acord, in mod expres si neechivoc, 

ca Vânzătorul să prelucreze datele sale cu caracter personal în scopul executării prezentului contract 

și în scop de marketing (transmiterea de oferte sau informații prin utilizarea unor sisteme automate 

de apelare care nu necesită intervenția unui operator uman, prin e-mail sau prin orice altă metodă 

care folosește serviciile de comunicații electronice destinate publicului) privind produsele și serviciile 

oferite și promoțiile companiilor Vânzătorului și ale partenerilor săi. DA [ ] NU [ ]. 

(4) Retragerea acordului de primire a notificărilor de comunicare comercială în scop de reclamă, 

marketing, publicitate se poate face telefonic sau la adresa de e-mail: office@euro7.ro precum și cu 

ocazia primirii oricărei comunicări comerciale.  

 

VI. Alte clauze  

 Art. 6. – (1) Prezentul contract este completat de Condițiile generale de furnizare a gazelor naturale, 

Anexa nr. 2 la prezentul contract care fac parte integranta din Contract, reprezintă voința părților si 
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înlătura orice înțelegere verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara încheierii lui, inclusiv, reprezintă 

încetarea de comun acord a contractului de furnizare gaze in regim reglementat încheiat de părți.  

(2) Condițiile generale de furnizare a gazelor naturale stabilesc cadrul general aplicabil relațiilor 

contractuale derulate intre furnizor si clienții casnici. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin semnarea 

Contractului, părțile declara si confirma ca își asuma si accepta in mod expres toate condițiile si 

termenii din Contract si din anexele acestuia, inclusiv, dar fără limitare, clauzele privind prețul, 

garanțiile, modalitatea de facturare si condițiile de plata si încetarea Contractului 

(3) Titularul licenței de furnizare a gazelor naturale, se obliga sa informeze clientul casnic asupra 

condițiilor generale de furnizare a gazelor naturale, precum si a oricăror modificări si/sau completări 

aduse acestora si sa pună la dispoziția clientului casnic un exemplar prin oricare dintre mijloacele de 

comunicare: telefon, fax, e-mail, scrisoare etc. Modificările/completările se considera acceptate de 

către clientul casnic in cazul in care acesta nu comunica, in termen de 30 de zile de la notificarea 

transmisa de către furnizor, denunțarea contractului de furnizare a gazelor naturale. 

(4) Prin semnarea prezentului contract, părțile contractuale accepta ca in toate raporturile 

contractuale sa respecte Condițiile generale pentru furnizarea gazelor naturale in regim concurențial 

prevăzute în Anexa nr 2, parte integrantă din prezentul contract. 

(5) Prin semnarea Contractului, părțile declara si confirma ca au negociat cu buna credință si au 

agreat toate condițiile generale si speciale de contractare, conform art. 1203 Cod civil, respectiv: 

limitarea răspunderii Vânzătorului; clauza de denunțare unilaterala a Contractului; încetarea 

Contractului; dobânzile penalizatoare, termenul de prescripție, condițiile de reluare a furnizării gazelor 

in caz de sistare/reziliere pentru neplata; garanții. 

(6) Cumpărătorul declară că a citit și că este de acord cu prevederile prezentului contract și 

anexelor sale, parte integrantă din contract 

Prezentul contract a fost încheiat in doua exemplare originale, cu aceeași valoare juridica, cate un 

exemplar pentru fiecare parte contractanta si intra in vigoare, astăzi,___/____/______, data semnării.  

  

FURNIZOR,    CLIENT CASNIC, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 

la 

Contractul de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial la clienții casnici 

  

PROGRAM DE CONSUM 

          

Luna 

Istoric de consum/cantități lunare  

determinate în baza profilului de consum anual 

Program de consum 

solicitat de clientul final 

mc unități de energie mc unități de energie 

Ianuarie          

Februarie          

Martie          

Aprilie          

Mai          

Iunie          

Iulie          

August          

Septembrie          

Octombrie          

Noiembrie          

Decembrie          

Consum 

total:  
        

  

Pe parcursul derulării contractului de furnizare, părțile au dreptul sa solicite motivat modificarea 

Programului de consum, cu minimum 30 de zile anterior momentului modificării acestuia.  

Clientul final poate transmite lunar indexul echipamentului de măsurare, in condițiile si la termenele 

precizate de furnizor.  

[] Solicit facturarea lunara a contravalorii serviciului de furnizare a gazelor naturale in baza indexului 

echipamentului de măsurare determinat prin autocitare.  

In situația in care autocitarea nu este transmisa cu respectarea condițiilor si a termenelor precizate de 

furnizor, facturarea se va realiza in baza Programului de consum precizat mai sus.  

  

FURNIZOR,   CLIENT CASNIC, 

  

  

  

  



  

  

Anexa nr. 2 

la 

Contractul de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial la clienții casnici 

 

CONDITII Generale de furnizare a gazelor naturale 

  

I. Definiții  

In sensul contractului, următorii termeni se definesc după cum urmează:  

An gazier - Perioada de timp, începând cu ora 06.00 din ziua de 1 octombrie a anului calendaristic 

curent și terminându-se la ora 06.00 din ziua de 1 octombrie a anului următor  

Cantitate măsurată/estimată - Cantitatea lunară efectiv măsurată sau estimată (MWh) pe durată 

derulării  

contractului, de către operatorul de distribuție, de la data intrării în vigoare până la data încetării 

contractului  

Cantitate totală contractată - Cantitatea totală de gaze naturale prevăzută în Anexa 1 la Contract, 

exprimată în kWh.  

Cantitate consumată - Cantitatea de gaze naturale efectiv consumată de Cumpărător, înregistrată de 

aparatele de măsurare, la finalul lunii de livrare.  

Cod loc de consum - Codul unic atribuit de operator fiecărui loc de consum din zona proprie de licență 

de operare, la înregistrarea acestuia în baza de date a operatorului, care asigură identificarea locului 

de consum, precum și căutarea operativă a datelor de consum aferente acestuia, respectiv punerea 

lor la dispoziția solicitanților care au drept de acces la acestea.  

Furnizor - Persoană juridică titulară a unei licențe de furnizare, care asigură alimentarea cu gaze 

naturale a unui client, pe baza unui contract de vânzare-cumpărare.  

Loc de consum - Amplasamentul instalațiilor de utilizare ale Cumpărătorului, raportat la adresa 

poștală, unde măsurarea cantităților de gaze naturale consumate se face prin intermediul sistemului 

de măsurare și pentru care există toate documentele necesare pentru a fi alimentat cu gaze naturale, 

conform legislației în vigoare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum.  

Luna de livrare - Perioadă de timp egală cu o lună calendaristică în care Vânzătorul livrează/predă și 

Cumpărătorul consumă/preia o cantitate determinată de gaze naturale, înregistrată de aparatele de 

măsură.  

Operator al sistemului de distribuție - Persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de distribuție 

a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate și răspunde de exploatarea, întreținerea și 

dezvoltarea sistemului în respectiva zonă și, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum 

și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a 

cererii pentru distribuția gazelor naturale.  

Operator de transport și de sistem - Persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de transport 

a gazelor naturale și răspunde de exploatarea, întreținerea și, dacă este necesar, dezvoltarea 

sistemului de transport într-o anumită zonă și, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, 

precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii cererii pentru 

transportul gazelor naturale.  

Procedura de schimbare a furnizorului - Metodologia privind schimbarea furnizorului de gaze naturale 

de către clientul final aprobată prin Ord. ANRE 234/2019 cu modificările și completările ulterioare.  

Regulamentul de furnizare - Regulamentul de furnizare a gazelor naturale la clienții finali aprobat prin 

Ordinul ANRE nr. 29/2016 cu modificările și completările ulterioare.  



Servicii de distribuție - Activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distribuție în 

regim de presiuni de până la 6 bari inclusiv.  

Servicii de transport - Activități și operațiuni desfășurate de Operatorul de transport și de sistem, 

pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de transport și transportul prin SNT al cantităților 

determinate de gaze naturale, exprimate în unități de energie, pe perioada de valabilitate a unui 

contract de transport al gazelor naturale.  

Sistem de distribuție - Rețea de distribuție, respectiv ansamblul compus din conducte, instalații de 

reglare/măsurare, aparate și accesorii care funcționează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, 

cu excepția instalației de utilizare.  

Standardul de performanță pentru distribuție  - Standardul de performanță pentru serviciul de 

distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 162/2015, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Standardul de performanță pentru furnizare - Standardul de performanță pentru activitatea de 

furnizare a gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 37/2007, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Tarif de distribuție - Tarif reglementat pentru prestarea serviciului de distribuție, conform 

reglementărilor și normelor legale în vigoare.  

Tarif de transport - Tarif perceput pentru prestarea serviciului de transport, conform reglementărilor 

și normelor legale în vigoare.  

Zi - Se va interpreta acolo unde nu este prevăzut în contract ca fiind zi calendaristică.  

Zi gazieră - Intervalul de timp care începe la ora 06.00, ora locală a României, din oricare zi și se termină 

la ora 06.00, ora locală a României, din ziua următoare 

 

II. Durata contractului  

Art. 1. - (1) In situația încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale pe perioada determinata, 

furnizorul notifica consumatorul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de 

valabilitate a contractului, in vederea formulării de către acesta a unei opțiuni de prelungire a 

valabilității si încheierea unui act adițional.  

(2) In cazul neprimirii unui răspuns din partea clientului casnic, contractul își încetează valabilitatea 

prin expirarea termenului pentru care a fost încheiat.  

III. Prețul contractului, categoria de consum si termenul de plata  

Art. 2. -(1) Prețul final pentru furnizarea gazelor naturale in regim concurențial este conform ofertei 

de preț a furnizorului comunicata si acceptata de clientul casnic, corespunzătoare categoriei de 

consum in care clientul casnic este încadrat. Prețul final nu include TVA si accize.  

(2) Prețul final este exprimat in lei/MWh si cuprinde toate costurile aferente furnizării gazelor 

naturale in regim concurențial, cu servicii reglementate incluse. Prețul final va rămâne ferm pana la 

noi modificări legislative ale tarifelor reglementate care intra in componenta sa (tariful de distribuție, 

tariful de transport, tariful de înmagazinare), caz in care prețul final se va modifica de drept. 

(3) Furnizorul își rezerva dreptul de a ajusta celelalte componente ale prețului final, altele decât 

tarifele reglementate menționate la alin. 2, cu indicarea in mod complet si transparent a motivelor 

care au condus la variația prețului, noul preț final fiind adus la cunoștința clientului casnic in vederea 

acceptării cu încheierea unui act adițional. Furnizorul are obligația sa notifice clientului noul preț, cu 

cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data modificării si prin modalitatea de comunicare 

convenita cu acesta, cu precizarea dreptului sau de a denunța contractul, in cazul in care nu este de 

acord cu noile condiții de preț notificate. Modificările/completările se considera acceptate de către 

Client in cazul in care acesta nu comunica, in termen de 30 de zile de la notificarea transmisa de către 

Furnizor, denunțarea contractului de furnizare a gazelor naturale.  



(4) Cantitatea de energie facturata se determina in conformitate cu cerințele legislației in vigoare, 

prin înmulțirea volumului de gaze naturale consumate aferent perioadei de facturare cu puterea 

calorifica superioara a acestora.  

(5) Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea gazelor naturale in regim 

concurențial se face in termen de 30 zile calendaristice de la data facturii. In cazul in care data 

scadentei este o zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit in următoarea zi lucrătoare.  

(6) Plata serviciului pentru furnizarea gazelor naturale in regim concurențial se efectuează prin 

instrumentele de plata legale. Obligația de plata se considera îndeplinita la data decontării sumelor 

plătite in contul furnizorului.  

 

IV. Garanții  

Art. 3 - (1) Furnizorul poate solicita înainte de semnarea Contractului de vânzare - cumpărare gaze 

naturale ori pe durata executării acestuia, o garanție de buna execuție a contractului ori o majorare a 

cuantumului acesteia, in următoarele cazuri in care considera ca exista un risc financiar:  

a) in cazul sistării furnizării gazelor naturale pentru neplata, furnizorul poate condiționa reluarea 

furnizării de constituirea unei garanții financiare. Valoarea acesteia corespunde unei perioade de 2 luni 

cu cel mai mare consum estimat/realizat, după caz;  

b) in cazul întârzierii in mod repetat (cel puțin de 2 ori in ultimele 12 luni contractuale) a 

obligațiilor de plata; in acest caz, valoarea garanției financiare va corespunde unei perioade de 2 luni 

cu cel mai mare consum estimat/realizat după caz;  

c) in cazul constatării unor acțiuni ale clientului menite sa denatureze in orice fel indicațiile 

echipamentelor de măsurare sau sa denatureze consumul de gaze naturale prin ocolirea 

echipamentelor de măsurare; valoarea garanției financiare va fi corelata cu contravaloarea consumului 

de gaze naturale estimat pentru o durata de maxim 1 (un) an;  

d) in cazul in care clientul, titular al prezentului contract, nu este proprietarul locului de consum 

sau este un client final temporar (cu un contract încheiat pe o perioada de 12 luni); valoarea garanției 

financiare va corespunde unei perioade de 2 luni cu cel mai mare consum estimat/realizat după caz;  

e) in cazul in care clientul intra in încetare de plăti, insolventa, faliment, lichidare conform 

reglementarilor legale, valoarea garanției financiare va corespunde unei perioade de 2 luni cu cel mai 

mare consum estimat/realizat după caz.  

(2) Furnizorul va stabili tipul garanției financiare si ii va solicita clientului constituirea acesteia printr-o 

notificare scrisa. Refuzul constituirii garanției financiare sau neconstituirea acesteia in termen de 10 

zile calendaristice de la primirea Notificării furnizorului de constituire a garanției da dreptul acestuia 

sa aplice următoarele masuri, separat sau cumulativ:  

a) sa solicite Operatorului de distribuție întreruperea furnizării gazelor naturale, in termen de 3 

zile lucrătoare de la expirarea termenului de 10 zile;  

b) sa rezilieze Contractul de vânzare - cumpărare gaze naturale.  

(3) Garanția financiara va oferi irevocabil si necondiționat un angajament de respectare a 

obligațiilor contractuale ale Clientului si va trebui menținuta pe întreaga durata de valabilitate a 

Contractului. Eventualele debite ale Clientului vor fi reținute de către Furnizor din garanția financiara, 

Clientul fiind obligat sa o reîntregească in cuantumul inițial in termen de maxim 5 zile de la diminuarea 

acesteia. In caz contrar vor deveni aplicabile prevederile clauzei de la pct. 2 de mai sus.  

(4) Garanția se va returna Clientului la încetarea Contractului sau, in cazul in care la încetarea 

acestuia mai exista datorii, după momentul stingerii întregii datorii.  

  

V. Determinarea consumului de gaze naturale  

Art. 4. (1) Cantitățile de gaze naturale furnizate clientului casnic se stabilesc lunar, in conformitate cu 

prevederile Programului de consum, determinat conform Anexei nr. 1.  

(2) Indexul echipamentului de măsurare, care sta la baza determinării contravalorii serviciului de 

furnizare gaze  



naturale in regim concurențial, se determina in următoarea ordine de prioritate:  

a) lunar, prin autocitare de către clientul casnic, caz in care acesta va transmite indexul 

echipamentului de măsurare, in condițiile si la termenele precizate de furnizor, respectiv: online, pe 

pagina de web a furnizorului si telefonic ;  

b) lunar, pe baza cantităților prevăzute in Programul de consum, cu regularizare la trimestru in 

baza cantităților de gaze naturale comunicate de către operatorul de distribuitei, exprimate in unități 

de energie al căror consum este determinat prin intermediul contorului de măsurare;  

c) prin citire de către personalul împuternicit de către furnizor la 3 luni pentru regularizarea 

consumului real, sau  

d) ori de cate ori se impune.  

(5) Regularizarea se va face la finele trimestrului de consum, in baza cantităților de gaze naturale 

comunicate de către operatorul de distribuție, exprimate in unități de energie. 

(6) Măsurarea gazelor naturale furnizate se face in conformitate cu prevederile legislației specifice 

din sectorul gazelor naturale 

  

VI. Drepturile si obligațiile furnizorului de gaze naturale  

Art. 5. Drepturile vânzătorului  

(1) să încaseze contravaloarea 

a)  facturilor emise în condițiile Contractului;  

b) dobânzilor penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plății facturii reprezentând 

contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul și în condițiile prevăzute de Contract; 

c) 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. 

(2) de a dispune încetarea prestării serviciului de furnizare a gazelor naturale in următoarele situații:  

a) forța majora; 

b) starea de necesitate, când este periclitata viată sau sănătatea oamenilor ori integritatea 

bunurilor materiale;  

c) neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului privind furnizarea gazelor naturale 

in regim concurențial, la termenele stipulate in prezentul contract si, după caz, a dobânzilor 

penalizatoare aferente,  

d) în caz de consum fraudulos din partea Cumpărătorului, 

e) în alte situații prevăzute de legislația în vigoare, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea:  

- în cazul nerespectării de către Cumpărător a limitelor zonelor de protecție și de siguranță ale 

instalațiilor operatorului amplasate pe proprietatea Cumpărătorului, conform legislației în vigoare; 

- în cazul intervențiilor de către persoane neautorizate asupra instalațiilor de reglare-măsurare 

aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranța alimentării cu gaze naturale, conform 

legislației în vigoare;  

- în cazul intervenției de către persoane neautorizate asupra unui obiectiv din sectorul gazelor 

naturale și/sau asupra unei instalații de utilizare, care pune în pericol siguranța alimentării cu gaze 

naturale, conform legislației în vigoare;  

- în cazul în care instalațiile de utilizare/aparatele consumatoare de combustibili gazoși ale 

Cumpărătorului nu îndeplinesc condițiile legale de funcționare, există pericol de explozie și este 

afectată siguranța în exploatare;  

- în cazul neprezentării de către Cumpărător a actelor doveditoare privind efectuarea 

verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalației de utilizare, conform legislației în vigoare;  

- în cazul în care nu se permite accesul operatorului în scopul de a monta, demonta, sigila, 

întreține, verifica sau citi indexul echipamentului de măsurare pentru decontarea contravalorii gazelor 



naturale consumate ori de a întreține, verifica și remedia defecțiunile intervenite la instalațiile aflate 

în exploatarea operatorului, când acestea se află amplasate pe proprietatea Cumpărătorului;  

- în situația constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să 

denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin 

ocolirea echipamentelor de măsurare.  

(3) sa solicite clientului final asumarea responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor pe 

care acesta le generează pe piața de gaze naturale, in conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;  

(4) sa rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale in situația încetării dreptului de 

proprietate sau de folosința al clientului final asupra locului de consum, in situația neachitării de către 

clientul final a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale in condițiile 

prevăzute in contractul de furnizare a gazelor naturale, în caz de consum fraudulos din partea 

Cumpărătorului precum si in alte situații prevăzute de legislația in vigoare; rezilierea din inițiativa 

furnizorului se efectuează cu transmiterea, in mod gratuit, a unui preaviz de 15 zile calendaristice;  

(5) orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale , cu modificările 

si completările ulterioare, de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali aprobat 

prin Ordinul ANRE nr. 29/2016, de contractul încheiat sau de alte acte normative aplicabile in materie.  

  

Art. 6. (1) Vânzătorul are următoarele obligații:  

a) sa asigure furnizarea gazelor naturale, cu respectarea presiunii minime prevăzute in contract, 

precum si a condițiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, in conformitate cu 

reglementările in vigoare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 5 alin. (2);  

b) sa factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale in regim 

concurențial si, după caz, a dobânzilor penalizatoare si sa transmită clientului final factura lunara;  

c) sa informeze clientul final asupra serviciilor prestate de operatorul de sistem a căror 

contravaloare nu este cuprinsa in prețul final;  

d) sa soluționeze sesizările clientului final privind serviciul de furnizare si sa comunice acestuia 

răspunsul, conform reglementarilor in vigoare;  

e) sa furnizeze, la cererea clientului final, pe baza datelor puse la dispoziție de operatorul de 

sistem, informații privind istoricul de consum lunar, avut in vedere la emiterea facturii, pe o perioada 

de pana la 24 luni anterioare solicitării;  

f) sa asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea clientului final in condițiile 

prevăzute de art. 9 lit. b) din prezentul contract;  

g) sa informeze clientul final in legătura cu obligativitatea efectuării verificărilor si reviziilor 

periodice ale instalațiilor de utilizare;  

h) sa notifice clientului final orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute in prezentul 

contract;  

i) sa informeze clientul final cu privire la obligațiile furnizorului care deriva din Standardul de 

performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, sa respecte prevederile acestuia si sa 

plătească penalitățile prevăzute de acesta. În orice caz, răspunderea contractuală a Vânzătorului este 

limitată la plata daunelor materiale directe în limita unui procent de 5% din consumul mediu anual al 

clientului, corespunzător categoriei de consum din care face parte; în daunele materiale directe sunt 

incluse toate prejudiciile indirecte, materiale sau nemateriale.  

j) orice alte obligații prevăzute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale, de Regulamentul 

privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 29/2016, de alte acte 

normative aplicabile in domeniu.  

(2) Furnizorul are obligația sa precizeze pe factura emisa următoarele:  

a) perioada de facturare, indexul vechi si nou, estimat sau citit, puterea calorifica superioara, 

cantitatea de gaze naturale exprimata in mc si unități de energie, prețul final aferent încadrării 

clientului si temeiul juridic al acestuia, instrumentele si modalitățile de plata;  

http://lege5.ro/App/Document/gmzdenjwga/legea-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-123-2012?pid=&d=2017-01-11


b) data întreruperii, condițiile aferente reluării furnizării, rezilierii contractului, precum si cota 

dobânzilor penalizatoare percepute, ca efect al neîndeplinirii obligațiilor de plata;  

c) informații privind conceptul de eficienta energetica si locul de unde clientul final poate obține 

mai multe informații privind masurile disponibile de îmbunătățire a eficientei energetice; 

d) alte informații, in conformitate cu prevederile legale.  

  

VII. Drepturile si obligațiile clientului casnic  

Art. 7 – Clientul casnic are următoarele drepturi:  

a) sa fie alimentat cu gaze naturale in conformitate cu prevederile prezentului contract;  

b) sa solicite furnizorului întreruperea alimentarii cu gaze naturale, inclusiv in cazul in care 

întreruperea este legata de funcționarea in condiții de siguranța a instalațiilor proprii;  

c) sa transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitare, in 

condițiile si la termenele precizate de furnizor;  

d) sa solicite informații cu privire la serviciul de furnizare gaze naturale in regim concurențial;  

e) drepturile corelative obligațiilor furnizorului;  

f) orice alte obligații prevăzute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale, de Regulamentul 

privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 29/2016, de prezentul 

contract sau de alte acte normative aplicabile in materie.  

  

Art. 8. - Clientul casnic are următoarele obligații:  

a) sa achite integral si la termen factura emisa de furnizor, reprezentând contravaloarea 

serviciului pentru furnizarea gazelor naturale in regim concurențial, precum si după caz, a dobânzilor 

penalizatoare aferente;  

b) sa folosească exclusiv aparatele de utilizare, care respecta cerințele legislației in vigoare, sa 

efectueze verificarea periodica a acestora in conformitate cu reglementările in vigoare si sa nu 

realizeze intervenții neautorizate asupra aparatelor si instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;  

c) sa suporte cheltuielile legate de instalația de utilizare;  

d) sa nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice, precum si toate celelalte 

instalații aparținând operatorului de sistem distribuție dar aflate pe proprietatea sa;  

e) sa efectueze modificările instalației de utilizare numai pe baza aprobărilor legale si numai cu 

operatori economici autorizați de autoritatea competenta (Autoritatea Naționala de Reglementare In 

Domeniul Energiei);  

f) sa sesizeze imediat operatorului de distribuitei orice defecțiune pe care o constata in 

funcționarea echipamentului de măsurare sau a instalației de utilizare la nr. de telefon ale vânzătorului 

prevăzute în partea introductivă a prezentului contract sau cele afișate pe pagina web a vânzătorului.  

g) să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului aflat în proprietatea 

sa, inclusiv în cazul reparațiilor necesare menținerii în clasa de exactitate;  

h) să achite contravaloarea consumului de gaze naturale recalculat pentru o perioadă anterioară, 

atunci când se constată funcționarea defectuoasă a echipamentului de măsurare, în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare referitoare la măsurarea gazelor naturale;  

i) să solicite în scris Vânzătorului luarea de măsuri pentru remedierea defecțiunilor constatate la 

instalațiile operatorului de sistem situate în incinta Cumpărătorului;  

j) sa permită accesul reprezentanților operatorului de distribuție in vederea citirii indexului 

echipamentului de măsurare, pe perioada derulării contractului, in situația in care echipamentul de 

măsurare se afla pe proprietatea sa; 

k) sa notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute in prezentul 

contract; 

l) 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;  

m) să constituie în favoarea Vânzătorului, la solicitarea acestuia, o garanție financiară pentru o 

perioadă de consum echivalent de maximum un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale 

în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau 

să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;  

n) sa își asume responsabilitatea financiara pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe 

piața de gaze naturale, in conformitate cu reglementările aprobate de ANRE; 

o) să nu revândă gazele naturale contractate;  

p) orice alte obligații prevăzute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale, de Regulamentul 

privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 29/2016, de prezentul 

contract sau de alte acte normative aplicabile.  

  

VIII. Răspunderea contractuala  

Art. 9. - (1) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale 

in regim concurențial, in condițiile art. 5 alin. (3), atrage:  

a) perceperea de dobânzi penalizatoare, daca obligația de plata nu a fost îndeplinita in termen de 

15 zile calendaristice de la data scadentei; nivelul dobânzii penalizatoare este calculat asupra valorii 

neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadentei si pana la achitarea 

integrala a facturii, inclusiv ziua plații; la data încheierii contractului nivelul dobânzii penalizatoare este 

de 0,02% pentru fiecare zi întârziere; nivelul dobânzii penalizatoare este egal cu nivelul dobânzii 

datorat pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, stabilit in condițiile precizate de 

Codul de procedura fiscala, acesta fiind modificat implicit pe factura in momentul in care devine 

aplicabil fără a mai fi nevoie întocmirea unui act adițional la prezentul contract.  

b) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu a 20-a zi calendaristica de la data facturii, 

cu un preaviz de 15 zile calendaristice, urmând ca toate consecințele ce decurg din această întrerupere 

să cadă în responsabilitatea exclusivă a Cumpărătorului; modalitatea de transmitere a preavizului se 

alege de furnizor; După achitarea integrala a facturilor restante, Vânzătorul va relua furnizarea către 

Cumpărător 

c) rezilierea contractului de drept, începând cu a 20-a zi calendaristica de la data întreruperii 

furnizării, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, in cazul in care clientul nu achita integral 

contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale si a dobânzilor penalizatoare.  

(2) In cazul in care data scadentei este o zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se 

prelungesc pana la prima zi lucrătoare de după aceasta.  

(3) Suplimentar fata de masurile prevăzute la alin. (1), anterior întreruperii, furnizorul are dreptul 

sa dispună, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, limitarea furnizării gazelor naturale, in 

termenul si in condițiile prevăzute in contractul de furnizare a gazelor naturale, cu un preaviz de cel 

puțin 3 zile calendaristice.  

(4) In termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligațiile de plata 

scadente este îndeplinita către furnizor, inclusiv, tariful de deconectare - reconectare transmis de către 

distrator, furnizorul este obligat sa asigure reluarea furnizării.  

(5) In cazul in care echipamentul de măsurare este situat pe proprietatea clientului, furnizorul este 

obligat sa reia furnizarea in termenul prevăzut la alin. (3), sub condiția permiterii accesului de către 

client.  

(6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile in care prezentul contract a fost reziliat. In 

acest caz se încheie un nou contract de furnizare, sub condiția achitării in prealabil a facturilor restante 

si a dobânzilor penalizatoare.  

(7) Demontarea echipamentului de măsurare nu poate avea loc decât din inițiativa furnizorului 

sau la cererea scrisa a clientului final.  

(8) La cererea clientului final, furnizorul poate, după caz:  



a) sa ofere o modalitate alternativa de efectuare a plații, pentru clientul final care se confrunta 

cu dificultăți la efectuarea plații facturii prin modalitățile prevăzute in contractul de furnizare a gazelor 

naturale, respectiv prin casierie.  

b) sa negocieze cu acesta un plan de eșalonare a sumelor datorate de clientul final care se 

confrunta cu dificultăți financiare la plata facturii, situație in care perioada de eșalonare la plata se 

stabilește de furnizor in funcție de cuantumul obligațiilor de plata si de capacitatea financiara de plata 

a clientului final.  

  

IX. Modificarea circumstanțelor  

Art. 10 - (1) Se considera modificare de circumstanțe modificarea sau introducerea unor noi taxe, 

impozite, schimbarea modalităților de impunere sau taxare si a referinței pentru prețul gazelor din 

producția interna sau aplicarea oricărei cerințe legale referitoare la achiziția, transportul, distribuția 

sau înmagazinarea gazelor naturale.  

(2) Prevederile Art. 10.1 se aplica si in cazul apariției unor modificări de elemente, survenite la 

achiziția, accesul, exploatarea sistemelor de distribuție si/sau transport, in baza contractelor semnate 

de către Furnizor, cu operatorii sistemelor de distribuție si transport, sau cu producătorii/importatorii 

de gaze naturale inclusiv modificări ale bazei de calcul sau a metodei de calcul referitoare la achiziție, 

transport, distribuție si/sau in cazul modificării prevederilor legale privitoare la Codul Rețelei pentru 

Sistemul National de Transport Gaze Naturale.  

(3) Clientul casnic înțelege si accepta posibilitatea ca, in cazul survenirii unor modificări/schimbări 

excepționale ale împrejurărilor care au stat la baza încheierii acestui contract, independent de voința 

Furnizorului, executarea obligațiilor sale sa devina mai oneroasă. Clientul casnic este de acord sa își 

asume riscul cu privire la apariția unor astfel de împrejurări si renunță la dreptul de a solicita (în 

instanță) modificarea/adaptarea prețului din acest contract.  

(4) Orice intenție a Furnizorului de modificare a prețului, in sensul arătat la 10.2 de mai sus, 

împreună cu actul adițional la contract, se notifica Clientului casnic cu cel puțin 30 de zile calendaristice 

înainte de data la care modificarea urmează sa fie efectuata, cu precizarea dreptului Clientului casnic 

de a denunța contractul, in cazul in care nu este de acord cu noile condiții de preț notificate. 

Modificările/completările se considera acceptate de către Client in cazul in care acesta nu comunica, 

in termen de 30 de zile de la notificarea transmisa de către Furnizor, denunțarea contractului de 

furnizare a gazelor naturale.  

  

X. Notificări  

Art. 11. - (1) Toate notificările furnizorului se transmit in scris, prin remitere directa sau prin scrisoare 

standard sau recomandata, cu confirmare de primire, după caz, ori prin e-mail, fax cu confirmare de 

primire, daca prin contract nu se prevăd si alte modalități de transmitere.  

Datele de contact ale părților contractante la care se pot transmit notificări sunt cele prevăzute în 

partea introductivă a prezentului contract 

(2) Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care 

trebuie notificat, daca prin prezentul contract nu se prevede un alt termen.  

(3) In cazul in care notificarea se face prin posta, aceasta se transmite prin scrisoare recomandata 

cu confirmare de primire, considerând-se primita de destinatar la data semnării de către acesta a 

confirmării de primire; in caz contrar, procedura de notificare este considerata îndeplinita la data 

returnării scrisorii către expeditor.  

(4) In cazul in care clientul solicita furnizorului anumite informații prin transmiterea unei scrisori 

cu confirmare de primire, acesta va suporta costul notificărilor trimise de furnizor cu scrisoare 

recomandata, cu confirmare de primire, prin includerea acestora pe factura de gaze naturale.  

  

XI. Încetarea contractului  

Art. 12. - (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale încetează: 



a) prin reziliere, in caz de neplata a facturilor restante, in termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. c);  

b) prin denunțare unilaterala, conform alin. (2) al prezentului articol; 

c) prin acordul părților; 

d) printr-o hotărâre judecătorească rămasa definitiva si irevocabila, in cazul declarării falimentului 

furnizorului sau in cazul consumului fraudulos; 

(2) Clientul casnic poate denunța unilateral contractul de furnizare, pe baza unei notificări 

adresate si înregistrate la sediul furnizorului cu 21 de zile calendaristice înainte de momentul in care 

denunțarea devine efectiva conform procedurii de schimbare a furnizorului reglementata de ANRE.  

(3) Rezilierea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligațiilor de decurg din executarea 

contractului pana la momentul denunțării unilaterale a acestuia, ele fiind îndeplinite in integralitatea lor.  

 

XI. Clauze finale  

Art. 13. - Termenul de prescripție pentru valorificarea oricăror drepturi ale Vânzătorului izvorând din 
Contract, pentru care nu se prevede un termen legal mai mare, este de 6 ani. În plus, față de cazurile 
prevăzute de lege, orice somație/notificare de plată sau altă comunicare de orice natură (ex: poștă, 
fax, e-mail) privind plata/executarea Contractului, trimisă de Vânzător Cumpărătorului potrivit 
Contractului sau legii aplicabile, va fi considerată ca fiind o cauză de întrerupere a termenului de 
prescripție stipulat în acest articol.  
Art. 14 Prezentul contract se completează cu prevederile Legii energiei electrice si a gazelor, Codului 
civil, Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 
29/2016, Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate in Romania 
aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/2008, precum si cu celelalte reglementari specifice in 
vigoare.  
Art. 15. - Neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau cele rezultate din interpretarea, 
executarea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila se soluționează de către 
instanța de judecata competentă.  
Art. 16. - Forța majora apară de răspundere partea care o invoca, in termenele si in condițiile stabilite 
de lege.  
Art. 17. - (1) Clauzele cuprinse in prezentul contract se pot modifica si/sau se completează prin acte 
adiționale, cu excepția clauzelor care se modifică de drept conforma celor prevăzute în prezentul 
contract, sub condiția ca acestea sa nu contravină reglementarilor specifice in vigoare.  
(2) In cazul modificării de drept a prețului final, ca urmare a modificării tarifelor reglementate 

ANRE ce intra in componenta sa sau a reîncadrării clientului casnic într-o alta categorie de consum, 

notificarea se considera efectuata prin înscrierea acestor modificări pe factură.  

(3) In cazul ajustării prețului final din alte motive decât cel prevăzut la alin. 2, furnizorul are 

obligația sa notifice clientului noul preț, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data modificării 

si prin modalitatea de comunicare convenita cu acesta la încheierea contractului, cu precizarea 

dreptului sau de a denunța contractul, in cazul in care nu este de acord cu noile condiții de preț 

notificate. Modificările/completările se considera acceptate de către Client in cazul in care acesta nu 

comunica, in termen de 30 de zile de la notificarea transmisa de către Furnizor, denunțarea 

contractului de furnizare a gazelor naturale.  

Art. 18. - Prezentul contract a fost încheiat in doua exemplare, având aceeași valoare juridica, cate un 

exemplar pentru fiecare parte contractantă.  

  

Furnizor,     Client casnic 


