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CONTRACT DE FURNIZARE GAZE NATURALE 

NR. _________ DIN DATA DE _________________ 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE  

 1. EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L., cu sediul în Municipiul București, Strada Horațiu nr. 11, ap. 2 (etaj), 

sector 1, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7881/2000, având codul unic de înregistrare 13310879, 

cont RO61FNNB007502622597RO03 deschis la Credit Europe Bank – sucursala Delfinului, telefon: 0374.627.726, 

fax: 0374.092.081, email office@euro7.ro, reprezentată de administrator Cong Yan, în calitate de furnizor de gaze 

naturale conform Licenței de gaze naturale nr. 1826 din 2013 emisă de ANRE, denumită în continuare „furnizor” 

 și  

 2.Domnul/Doamna ________________________________________, persoană fizică, cu domiciliul în 

localitatea ____________________, Strada _________________________________, nr. ____, bloc ____, scara ____, 

etaj ____, apartament _________, județ _________________, telefon _________________, email 

_______________________, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _________, nr. _________, eliberat la data de 

_______________, valabil până la data de ______________, CNP _____________________________, în calitate de 

utilizator cu puteri depline al locului de consum care face obiectul prezentului contract , respectiv în cal itate de 

consumator, denumit în continuare „consumatorul”, 

auconvenitîncheiereaprezentuluicontractînurmătoriitermenișicondiții: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  

 Art. 1 (1) Obiectulprezentului contract îlreprezintăvânzarea-cumpărarea de gaze naturale cu serviciiincluse de 

distribuţieși/sau transport, dupăcaz, la locul de consumsituat la 

adresa_______________________________________________________________________________________, 

cod locconsum_________________, categorieconsum_____________, seriecontor__________________, presiune 

minimă _______________,conform acordului de acces/aviz de racordareși cu respectareacondiţiilor din acesta.  

 (2) Cantitatea de gaze naturale ce urmează a fi furnizată în baza prezentului contract de către furnizor 

consumatorului este în conformitate cu graficul lunar inclus în „Anexa nr. 1 - Programul de consum” a prezentului 

contract.   

 Art. 2(1) Consumatorul declară că locul de consum , pentru care s -a încheiat prezentul contract de furnizare 

gaze are destinaţia de locuinţă și că va utiliza gazele naturale numai pentru desfăşurarea activităţilor casnice. 

 (2) Încazulîn care, consumatorulvaintenţionasă schimbedestinaţiaspaţiuluiaferentlocului de consum care face 

obiectulcontractului de furnizare a gazelornaturalesauvautilizagazelenaturalepentrudesfăşurarea de 

activităţicomerciale/profesionale/sociale, acesta se obligă , înconformitate cu prevederile art . 15 alin (6) din Ordinul 

ANRE nr . 29/2016 pentruaprobareaRegulamentuluiprivindfurnizareagazelornaturale la clienţiifina li cu 

modificărileulterioare, să notificeînscris Euro Seven Industry S .R.L., cu minimum 30 de zilecalendaristiceînainte de 

data de la care gazelevor fi utilizatepentruconsumulnoncasnic.  

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

 Art. 3(1) Prezentul contract de furnizare a gazelor naturale se încheie pe o perioadă de ____ luni, intrând în 

vigoarela data semnării acestuia de către părți, iar prestarea efectivă a serviciilor se va realiza după încheierea 

contractelor de distribuție și/sau transport de gaze naturale.  

 (2) Consumatorul împuternicește furnizorul pentru ca pe seama și în numele său să întreprindă toate 

demersurile necesare pentru încheierea contractelor de distribuție și /sau transport de gaze naturale . În acest scop , 

consumatorul are obligația de a pune la dispoziție furnizorului toate documentele și informațiile necesare.  

 (3) Furnizorul notifică în scris consumatorul prin email sau la adresa de corespondență menționată la Cap. I cu 

minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului și transmite acestuia oferta 

de preț pentru noua perioadă contractuală. În cazul în care până la expirarea acestei perioade de 30 de zile 

consumatorul nu comunică furnizoruluirefuzul de prelungire a contractului, contractul se prelungește de drept 

pentru aceeași perioadă pentru care a fost încheiat, oferta transmisă de furnizor consumatorului fiind 

considerată acceptată în mod tacit, conform art. 1196 alin. (2) din Codul civil. Consumatorul declară că este de 

acord cu această modalitate de acceptare a ofertei. 



 (4) În cazul în care consumatorul optează pentru o perioadă contractuală de minimum 24 luni, furnizorul oferă 

consumatorului manopera aferentă verificărilor tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale în mod gratuit, 

fiind suportată de acesta din urmă. În costul verificărilor tehnice nu sunt incluse costurile pieselor tehnice, care 

urmează a fi suportate de către consumator. 

 (5) În cazul în care prezentul contract încetează înainte de termenul minim contractual de 24 luni reglementat 

la alin. (4),în oricare din cazurile prevăzute de art. 8 alin. (1) pct. (ii) - (iv) consumatorul se obligă să plătească 

furnizorului prețul aferent serviciilor de verificare tehnică ce au fost prestate de furnizor în conformitate cu prevederile 

alin. (4) ale acestui articol, care vor fi facturate ulterior de furnizor. În acest sens, furnizorul îl va notifica pe 

consumator cu privire la costurile aferente verificărilor tehnice pe care acesta este obligat să le achite, transmițându-i 

totodată și factura fiscală aferentă serviciilor de verificare tehnică ce au fost prestate către consumator. Consumatorul 

să obligă să plătească costurile facturate de către furnizor în termen de 5 zile de la data primirii notificării furnizorului. 

Neîndeplinirea acestor obligații de către consumator atrage răspunderea contractuală în conformitate cu prevederile 

Capitolului VI. 

 

IV. PREȚUL CONTRACTULUI 

 Art. 4 (1) Prinprezentul contract consumatorulacceptăîn mod expresșineechivocurmătoareaofertă a 

furnizorului:  

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

parcursul unui an gazier. 

 (3) Prețulșicondițiileeconomice sunt aplicabile conform oferteivalabile la data încheieriicontractului , sub 

rezervaunormodificări legislativeobligatorii,contrareprezentelorcondițiicontractuale.  

 (4) Prețul final include preţul gazelor naturale cu servicii de transport, tarif de distribuţie, costuri de 

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

prevederilor legale în vigoare. 

 (5) Prețul prevăzut la alin. (1) nu include TVA și accize, care sunt reglementate prin legislaţia în vigoare 

aplicabilă la momentul facturării, ele putând fi modificate automat ca urmare a modificărilor legislative incidente, fără 

a fi necesară încheierea unui act adițional la prezentul contract. 

 (6) Consumatorul își asumă responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează.  

 

V. MODALITĂȚILE ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ  

 Art. 5(1) Furnizorul va emitelunarși va trimite consumatorului o factură până la data de ______ a lunii, 

reprezentând contravaloarea cantităţilor de gaze naturale convenite cu consumatorul al cărui consum anual se 

încadrează în categoria_________. Cantitățile de gaze naturale facturate consumatorului vor fi determinate conform 

prevederilor din prezentul contract și ale anexelor la acesta.  

 (2) În cazul în care consumul efectiv înregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, furnizorul va 

proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul citirii indexului echipamentului de măsurare 

şi va emite facturi de regularizare în acest sens. 

 (3) Programul de consum poate fi modificat în limita capacităţii rezervate prevăzute la art.4 alin. (2), prin 

transmiterea unei notificări la adresa de email a furnizorului cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începerea 

perioadei respective de facturare.Începând cu data modificării încadrării, furnizarea gazelor naturale se face la un preț 

aferent categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat și furnizorul va emite factura de reîncadrare corespunzătoare. 

 (4) Furnizorul va factura orice alte taxe perceputecare nu sunt incluse în preţul contractului (spre exemplu, dar 

fără a se limita la: taxă reconectare, regularizare categorie de consum, punere în funcțiune instalație ș.a.). 

 (5) Plata contravalorii facturilor reprezentând serviciul de furnizare a gazelor naturale se face în termen de 30 

zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul 

se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare. 

 (6) Consumatorul va plăti integral factura prin intermediul oricărei modalităţi puse la dispoziție de către 

furnizor, detaliate în factură (plata în cont prin virament bancar sau plata cu numerar la punctele de lucru ale 

societății). În cazul în care plata se realizează prin virament bancar, consumatorul va completa la detaliile plății 

numărul facturii pentru care se efectuează plata și codul numeric de abonat, iar obligaţia de plată se consideră 

îndeplinită în ziua alimentării contului bancar al furnizorului cu sumele care au făcut obiectul plăţii. 

 (7) La încetarea contractului, furnizorul va emite și va trimite consumatorului o factură finală de regularizare, 

în baza citirii finale. Consumatorul va achita această factură în termen de 30zile de la data facturii. 

 (8) Transmiterea facturilor și notificărilor contractuale se va realiza prin serviciu de curierat și/sau prin email, 

la solicitarea consumatorului, la adresele de corespondenţă aleconsumatorului menționate la pct. 2 al Cap. I.Prin 

prezenta clauză consumatorul declară că a verificat și confirmă corectitudinea datelor de contact.Schimbarea datelor 

Denumire 

ofertă 

Preț gaze naturale cu serviciiincluse 

(lei/MWh) fără TVA 

Termen de plată 

Ofertă standard cliențicasnici Preț: 144,33 lei 30 zilecalendaristice de la data 

facturii 



de corespondență ale consumatorului va fi notificatăfurnizorului pe emailulacestuia, întermen de 10 zile de la data la 

care intervineschimbarea, încaz contrar, facturile, adresele, notificările comunicate cătreadreselemenţionate mai 

susaleconsumatoruluivor fi considerate valabileșivor produce efecteînconsecință.  

 

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

 Art. 6(1) Neachitarea facturii de către consumator la termenul de plată scadent stipulat în contract și prevăzut 

de factura emisă, dă dreptul furnizorului să ia următoarele măsuri: 

 i. perceperea de penalități de întârziere, în cuantum de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 

imediat următoare datei scadente, până la achitarea integrală a debitului, aplicate sumei restante. 

 ii. întreruperea furnizării gazelor naturale , începând din cea de a 5-a zi calendaristică de la scadenţa facturii , 

cu o notificare prealabilă prin e -mail/SMS/serviciu poștal, urmând ca toate consecinţele ce decurg din această 

întrerupere să cadă exclusiv în responsabilitatea consumatorului. După achitarea integral ă a facturilor restante și a 

dobânzilor penalizatoare, furnizorul va relua alimentarea cu gaze naturale către consumator. 

 iii. în cazul în care consumatorul nu achită integral contravaloarea facturilor scadente , în termen de 30 zile 

calendaristice de la data întreruperii furnizării , furnizorul poate să procedeze la rezilierea prezentului contract cu 

acordarea unuitermen de preaviz de 15 zile calendaristice. 

 (2) Suplimentar față de măsurile prevăzute la alin . (1), anterior întreruperii furnizării, furnizorul are dreptul 

sădispună, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic , limitarea furnizării gazelor naturale , cu un preaviz de 

cel puțin 3 zile calendaristice ce va fi comunicat prin email/SMS/serviciu poștal. 

 (3) În termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obliga țiile de plată scadente este 

plătităcătre furnizor , în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (6), inclusiv tariful de deconectare-reconectare, 

furnizorul este obligat să asigure reluarea furnizării. 

 (4) În cazul în care echipamentul de măsurare este situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul este 

obligat să reia furnizarea în termenul prevăzut la alin. (3), sub condiția permiterii accesului de cătreconsumator. 

 (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) cazurile în care prezentul contract a fost reziliat. În acest caz, se 

va încheia un nou contract de furnizare, sub condiția achităriiîn prealabil a facturilor restante, a dobânzilor 

penalizatoare și a celorlalte obligații de plată de către consumator. 

 (6) La cererea consumatorului, furnizorul poatesă negocieze cu acesta un plan de eșalonare a sumelor datorate 

de consumatorul care se confruntă cu dificultăți financiare la plata facturilor, situație în care perioada de eșalonare la 

plată se stabilește de furnizor în funcție de cuantumul obligațiilor de platăși de capacitatea financiară de plată a 

consumatorului. 

 Art. 7 (1) Furnizorul își rezervă dreptul de a solicita o garanție din partea consumatorului, garanție care va 

putea fi valorificată de furnizor în condițiile prezentului contract, ori o majorare a cuantumului acesteia în următoarele 

cazuri în care consideră că există un risc financiar din partea consumatorului, respectivpentru una din următoarele 

situații:  

 (i) în cazul sistării furnizării gazelor naturale pentru neplată, furnizorul poate condiționa reluarea furnizării de 

constituirea unei garanții financiare din partea consumatorului , valoarea acesteia fiind corespunzatoare unei perioade 

de 2 (două) luni cu cel mai mare consum estimat/realizat, după caz; 

 (ii) în cazul întârzierii în mod repetat (cel puțin de 2 ori în ultimele 12 luni contractuale) a obligațiilor de plată; 

în acest caz , valoarea garanției financiare va corespunde unei perioade de 2 (două) luni cu cel mai mare consum 

estimat/realizat, după caz; 

 (iii) în cazul constatării unor acțiuni ale consumatorului menite să denatureze în orice fel indicațiile 

echipamentelor de măsurare sau să denatureze consumul de gaze naturale prin ocolirea echipamente lor de măsurare , 

valoarea garanției financiare va fi corelată cu contravaloarea consumului de gaze naturale estimat pentru o durată de 

maxim 1 (un) an; 

 (iv) în cazul în care consumatorul titular al prezentului contract nu este proprietarul locului d e consum sau 

este un consumator temporar (cu un contract încheiat pe o perioadă mai mică de 6 șase luni ), valoarea garanției 

financiare va corespunde unei perioade de 2 (două) luni cu cel mai mare consum estimat sau realizat, după caz. 

 (2) Furnizorul va stabili tipul garanției financiare și îi va solicita consumatorului constituirea acesteia printr-o 

notificare scrisă. Refuzul constituirii garanției financiare sau neconstituirea acesteia în termen de 5 zile calendaristice 

de la primirea notificării furnizorului de constituire a garanției , dă dreptul furnizorului să aplice următoarele măsuri , 

separat sau cumulativ: 

 (i) să întrerupăfurnizarea gazelor naturale, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 5 zile; 

 (ii) să rezilieze unilateralcontractul de furnizare de gaze naturale. 

 (3) Garanția financiară va oferi irevocabil și necondiționat un angajament de respectare a obligațiilor 

contractuale ale consumatorului și va trebui menținută pe întreaga durată de valabilitate a contractului. Eventualele 

debite ale consumatorului vor fi reținute de către furnizor din garanția financiară constituit ă, consumatorul fiind 

obligat să o reîntregească în cuantumul inițial în termen de maxim 5 zile calendaristice de la diminuarea acesteia,în 

caz contrar urmând a se aplica prevederilealin. (2) de mai sus. 



 (4) Garanția constituită se va returna consumatorului la încetarea contractului sau, în cazul în care la încetarea 

acestuia mai există datorii, după momentul stingerii întregii datorii. 

 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 Art. 8 (1) Prezentul contract poate înceta prin: 

 (i) acordul de voinţă al părților; 

 (ii) denunțarea unilaterală de către consumator, prin transmiterea unei notificări scrise către furnizor cu cel 

puțin 21 de zile calendaristice înainte ca încetarea să producă efecte - în cazul în care consumatorul denunță contractul 

în vederea schimbării furnizorului, se va respecta termenul prevăzut în Procedura de schimbare a furnizorului aprobată 

prin Ordinul nr. 234/2019 (21 de zile calendaristice de la data notificării); 

 (iii) rezilierea unilaterală de către furnizorîn situațiaîncetării dreptului de proprietate sau de folosin ță al 

consumatorului asupra locului de consum , în caz de consum fraudulos din partea consumatorului precum și în alte 

situațiiprevăzute de contract și delegislațiaîn vigoare.Rezilierea unilaterală din inițiativa furnizorului se efectuează cu 

transmiterea, în mod gratuit, a unui preaviz de 15 zile calendaristice; 

 (iv) în cazurile și condițiile prevăzute în cuprinsul contractului și a anexelor acestuia, precum și în alte cazuri 

stabilite de lege (lege specială ori dreptul comun).  

 (2) Indiferent de modul de încetare a prezentului contract, obligaţiile de plată, născute în baza acestuia rămân 

datorate și se vor plăti la termenul prevăzut decontract. 

 

VIII. FORȚA MAJORĂ  

 Art. 9Niciuna dintre părți nu va fi ținută răspunzătoare pentru neîndeplinirea totală/parțială sau pentru 

executarea defectuoasă ori cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract, dacă aceasta a fost determinată 

de cazuri de forță majoră. Prin caz de forță majoră se înțelege orice eveniment imprevizibil și inevitabil (intervenția 

oricărei autorități publice naționale sau supranaționale, acte de război, revolte, mișcări de mase sau ostilități, embargo, 

greve, lockout, boicot, blocade sau alte evenimente similare, epidemii, pandemii, fenomene naturale care sunt de 

natură a împiedica derularea contractului: inundații, cutremure, incendii masive etc.), care nu poate fi controlat de 

părți, ce a survenit după încheierea contractului și care a împiedicat parțial sau total îndeplinirea corespunzătoare a 

obligațiilor asumate. 

 Art. 10 Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, cu condiţia ca cealaltă parte să fie informată în 

termen de 5 zile de la data la care un astfel de eveniment a apărut şi face imposibilă îndeplinirea obligaţiilor sale. 

Art. 11Dovadaforței majore va fi comunicatăceleilaltepărțiîn maximum 15 zile de la aparițiaevenimentului. 

Art. 12Partea care invocăforțamajorătrebuiesănotificecealaltă parte încetareacazului de forțămajorăîntermen 

de 3 zilelucrătoare de la încetareaevenimentului.  

Art. 13Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul de forță majoră nu încetează, părţile au 

dreptul să declare încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă celeilalte 

executarea obligațiilor ce i-ar fi revenit, daune-interese sau alte pretenții. 

 

IX. DISPOZIȚII FINALE 

 Art. 14Orice notificare/comunicare ce urmează a fi efectuată în legătură cu aspectele reglementate prin acest 

contract va fi făcută în scris și va fi transmisă prin remitere directă sub semnătură de primire, prin scrisoare standard 

sau recomandată cu confirmare de primire, prin email, fax cu confirmare primire la adresele menționate în Cap. I din 

contract. 

 Art. 15Orice neînțelegere, dispută sau litigiu dintre părți privind interpretarea și executarea prezentului 

contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă o astfel de soluţionare nu este posibilă, litigiul va fi dedus instanţelor 

competente de la sediul furnizorului. 

 Art. 16 Pentru evitarea oricărui dubiu , prin încheierea prezentului contract , părţile declară şi confirmă că îşi 

asumă şi acceptă în mod expres toate condiţiileşi termenii din acest contract și din anexele parte ale acestuia, inclusiv, 

dar fără limitare , clauzele privind preţul , garanţii, răspunderea contractuală, modalitatea de facturare , condiţiile de 

plată, drepturile și obligațiile părților,încetarea contractului, instanța competentă. Pentru evitarea oricărui dubiu, în 

sensul art. 1203 din Codul civil, consumatorul declară că acceptă în mod neechivoc prevederile art. 3 alin. (3) - (5), 

art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 15, art. 22, art. 24 din prezentul contract.  

 Art. 17 Persoana care încheie prezentul contract declară si garantează că este proprietarul locului de consum 

sau este reprezentantul legal al consumatorului. 

 Art. 18 Sub rezerva unor dispoziții contrare exprese incluse în contract și/sau în anexele acestuia, acesta nu va 

putea fi modificat decât prin acordul expres al părților, exprimat prin act adiționalîncheiatîn formă scrisă. 

 Art. 19 Nicio renunțare la drepturile șiobligațiileprevăzute de prezentul contract nu va fi valabilă decâtîn cazul 

în care s-a realizat prin declarația scrisă și expresă a părților , care să indice în mod precis drepturile sau obligațiile la 

care se renunță. 

 Art. 20 Prezentul contract conțineîntreagaînțelegere a părț ilor cu privire la obiectul său , înlocuind toate 

înțelegerileși negocierile anterioare.  



 Art. 21 Termenii de specialitate utilizațiîn prezentul contract  și în anexele acestuia, nedefinițiîn acesta, sunt 

definiți conform reglementărilor aplicabile. 

 Art. 22 Termenul de prescripție pentru valorificarea oricăror drepturi ale furnizorului 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 privind plata /executarea contractului , trimisă de 

furnizor consumatorului potrivit contractului sau legii aplicabile , va fi considerată ca fiind o cauză de întrerupere a 

termenului de prescripție stipulat în acest articol. 

 Art. 23 Prezentul contract se completează cu prevederile Legii energiei electrice si a gazelor  nr. 123/2012, 

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 în România aprobat prin Ordinul 

președinteluiANRE nr. 62/2008, Procedurii privind schimbarea furnizorului de gaze naturale de către clientul final 

aprobată prin Ordinul nr. 234/2019, precum și cu celelalte reglementări specifice în vigoare. 

 Art. 24Furnizorul se obligă să informeze consumatorul asupra oricăro rmodificărişi/sau completări ale 

prezentului contract, anexelor acestuia, fie prin afişarea pe site -ul propriu, fie prin punerea la 

dispoziţiaconsumatoruluia formei actualizate a acestora.Modificările/completările se consideră acceptate de 

cătreconsumator în cazul în care acesta nu comunică , în termen de 21 de zile de la notificarea transmisă de către 

furnizor, denunțareaunilaterală a contractului de furnizare a gazelor naturale. 

 Art. 25Părţilesunt de acord cu termeniişicondiţiileprezentuluicontract,îșiasumăriscul de eroare cu privire la 

înţelegereaoricăreiprevederialeacestuia,considerălimitărileşiobligaţiile create 

prinacestacafiindlegalşirezonabilasumateşi se angajeazăsă-l execute cu bună-credinţă. 

 Art. 26Prezentul contract cuprinde următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:  

 (i) Anexa nr. 1 - Cantitățilelunare contractate – Programul de consum; 

 (ii) Anexa nr. 2 -Declarația pe proprie răspunderea consumatorului; 

 (iii) Anexa nr. 3 - Condițiile de furnizare a gazelornaturale; 

 (iv) Anexa nr. 4 - Protecția datelor cu caracter personal; 

  

 Punctele de lucrușidatele de contact ale furnizorului: 

 (i) sediu social: București - Strada Horațiu nr. 11, Sector 1, email office@euro7.ro, telefon 0374.627.726, fax 

0374.092.081; 

 (ii) punct de lucru: Comuna Bolintin Deal, Județul Giurgiu - Strada Muncii nr. 18, telefon 0374.629.219; 

 (iii) punct de lucru: ComunaSăbăreni, Județul Giurgiu - Strada Teilor nr. 1, telefon 0374.628.672; 

 (iv) Telefonul verde: 0800.672.458. 

 

 Prezentul contract a fost încheiat astăzi, _____________________,în două exemplare originale , câte unul 

pentru fiecare parte contractantăși intră în vigoare de la data semnării. 

 

                 FURNIZOR,        CONSUMATOR, 

EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L.,       

   prin administrator Cong Yan     persoana fizică _____________________ 

         (numele în clar și semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA NR. 1 - CANTITĂȚILE LUNARE CONTRACTATE 

 

 

PROGRAMUL  DE CONSUM 

 

 

 

1. Consumul din tabelul de mai sus va fi baza de calcul pentru o eventuală factură conform art.5 alin.(1).Cantitatea 

estimată de consumator reprezintă cantitatea propusă de către acesta în baza căreia se va emite factura conform 

art. 5 alin. (1). 

2. Pe parcursul derulării contractului de furnizare , părțile au dreptul să solicite motivat modificarea Programului de 

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

3. Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de măsurare, în condițiile și la termenele precizate de 

furnizor. 

4. Solicit facturarea lunară a contravalorii serviciului de furnizare a gazelor naturale în baza indexului 

echipamentului de măsurare determinat prin autocitire. [   ] DA [   ] NU  

5. În situația în care autocitirea nu este transmisă cu respectarea condițiilor și a termenelor precizate de furnizor, 

facturarea se va realiza în baza Programului de consum precizat mai sus. 

 

                 FURNIZOR,        CONSUMATOR, 

EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L.,       

   prin administrator Cong Yan     persoana fizică _____________________ 

         (numele în clar și semnătura) 

 

 

 

PERIOADA DE FURNIZARE (LUNA) 

 

 

 

CANTITATEA TOTALĂ ESTIMATĂ 

(MWH/LUNĂ) PROPUSĂ DE CONSUMATOR 

IANUARIE  

FEBRUARIE  

MARTIE  

APRILIE  

MAI  

IUNIE  

IULIE  

AUGUST  

SEPTEMBRIE  

OCTOMBRIE  

NOIEMBRIE  

DECEMBRIE  

TOTAL  



 

 

ANEXA NR. 2  - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

Declarația a fost dată în fața mea: _________________________ 

 

 

Data: _____________,Semnătura: _________________________ 

 

 

 

DECLARAȚIE 

 

 

 Subsemnatul _________________________, persoană fizică, cu domiciliul în localitatea _____________, 

Strada __________________________, nr. ____, bloc ____, scara ____, etaj ____, apartament _____, județ 

_______________, telefon __________________, email ___________________, identificat cu CI/BI/Pașaport seria 

__________, nr. __________, eliberat la data de ________, valabil până la data de _______________, CNP 

______________________________, în calitate de consumator în prezentul contract, declar pe propria răspundere 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, următoarele: 

1. folosesc în mod legal imobilul care face obiectul locului de consum pentru care doresc încheierea 

contractului de furnizare a gazelor naturale și nu este revendicat de o altă persoană; 

2. în imobilul care face obiectul locului de consum se desfășoară numai activități casnice, iar gazele 

naturale sunt utilizate numai pentrudesfăşurareaactivităţilor casnice; 

3. mă oblig să achit toate facturile emise de furnizorul de gaze naturale pentru serviciul de furnizare 

a gazelor naturale prestat la locul de consum în cauză în termenele prevăzute de prezentul contract; 

4. mă oblig să asigur tuturor coproprietarilor/ succesorilor/ uzufructuarilor, după caz, accesul la 

serviciul de furnizare gaze naturale pentru locul de consum în cauză; 

5. mă oblig să preiau toate responsabilitățile care decurg ca urmare a derulării contractului de 

furnizare a gazelor naturale, inclusiv răspunderea în cazul constatării unor intervenții neautorizate sau 

defecțiuni ale grupului de măsură; 

6. sunt de acord cu rezilierea unilaterală a contractului dininițiativa furnizorului în cazul în care 

imobilul este revendicat de o altă persoană; 

 

 Dau prezenta declarație în fața reprezentantului mandatat de furnizor, astăzi,____________________, în 

vederea încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale cu Euro Seven Industry S.R.L. pentru locul de consum 

situat în localitatea_________________, strada ________________________, nr.________, bl. ______, 

sc.______,ap. ______, județ _______________.  

 

 

Nume și prenume           Data 

          ___________________ 

___________________ 

 

Semnătura ___________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA NR. 3 - CONDIȚIILE DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE 

 

 

I. Determinarea consumului de gaze naturale  

 1.(1) Indexul echipamentului de măsurare , care stă la baza determinării consumului de gaze naturale se 

determinăîn următoarea ordine de prioritate: 

 (i) lunar, prin autocitire de către consumator, caz în care acesta va transmite indexul echipamentului de 

măsurare, în condițiileși la termenele precizate de furnizor sau, în lipsa altor indicații din partea furnizorului: online, 

pe pagina de web a furnizorului și telefonic la numărul _________________ în intervalul ______ - ______ al lunii în 

curs pentru luna anterioară; 

 (ii) lunar, pe baza cantitățilorprevăzuteîn Programul de consum, cu regularizare la trimestruîn baza cantităților 

de gaze naturale furnizate, al căror consum este determinat prin intermediul contorului de măsurare , în cazul în care 

consumatorul nu transmite indexul autocitit conform pct. (i); 

 (iii) prin citire de către personalul împuternicit de către furnizor la 3 luni pentru regularizarea consumului real; 

 (iv) ori de câte ori se impune. 

 (2) Regularizarea se va face la finele trimestrului de consum, în baza cantități lorreale de gaze naturale 

furnizate, determinate prin citire de către personalul împuternicit de către furnizor. Măsurarea gazelor naturale 

furnizate se face în conformitate cu prevederile legislației specifice din sectorul gazelor naturale. 

 

II. Obligațiile părților  

 2. Furnizorul se obligă: 

 (1) Să asigure furnizarea gazelor naturale, cu respectarea presiunii minime prevăzute în contract, precum și a 

condițiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 (2) Să dețină licență de furnizare a gazelor naturale. 

 (3) Să aibăîn vedere și să respecte toate obligațiile legale aplicabile furnizorilor de gaze naturale. 

 (4) Să factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial și, 

după caz, a dobânzilor penalizatoare și să transmităconsumatorului factura lunară. Furnizorul are obligația să 

precizeze pe factura emisă următoarele: 

 (i) perioada de facturare, indexul vechi și nou, estimat sau citit, puterea calorifică superioară, cantitatea de 

gaze naturale exprimatăîn ________, prețul final aferent încadrării consumatorului, instrumentele și modalitățile de 

plată; 

 (ii) data întreruperii, condițiile aferente reluării furnizării, rezilierii contractului, precum și nivelulpenalităților 

de întârziere percepute, ca efect al neîndeplinirii obligațiilor de plată; 

 (iii) alte informații, în conformitate cu prevederile legale. 

 (5)Să furnizeze, la cererea consumatorului, informații privind istoricul de consum lunar avut în vedere la 

emiterea facturii. 

 (6) Să informeze consumatorulîn legătură cu obligativitatea efectuării verificărilor și reviziilor periodice ale 

instalațiilor de utilizare. 

 (7) Să informeze în mod prompt consumatorul în legătură cu orice limitare sau întrerupere a furnizării de gaze 

impusă de Dispeceratul Național de Gaze Naturale din rațiuni de siguranță a sistemului național. 

 (8) Să informeze consumatorul înlegătură cu orice întreținere tehnică și /sau activități de reparații legate de 

rețea. Furnizorul va informa consumatorul cu 24 de ore înainte de limitarea sau întrerupereafurnizării de gaze naturale 

impusă de întreținerea tehnică și/sau activităților de reparații, conform legislației in vigoare. 

 (9) Să investigheze orice p lângere a consumatorului și să răspundă la aceasta cu respectarea termenelor 

prevăzute de lege. 

 (10) Să notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de corespondențăprevăzuteîn prezentul 

contract.  

 3. Consumatorul se obligă: 

 (1)Să folosească în activitatea sa exclusiv dispozitive care respectă reglementărilelegislației aplicabile și să nu 

permită nicio intervenție neautorizată asupra dispozitivelor șiinstalațiilor ce folosesc gaze naturale. 

 (2) Să nu construiască, depoziteze sau să întreprindă orice alte lucrăriînlocațiainstalațiilor de gaze naturale (fie 

la subsol, terestru sau aerian) fără acordul scris prealabil al furnizorului. 

 (3)Să nu intervină asupra dispozitivelor de măsurare , indiferent de locația ace stora pe proprietatea 

consumatorului și să informeze furnizorul înlegătură cu orice defectare a acestora , imediat ce a fost constatată , la 

adresele de corespondență menționate la pct. 1 al Cap. I din contract. 

 (4) Să permită accesul reprezentanțilorfurnizorului și/sau al altor persoane abilitateîn scopul colectării datelor 

înregistrate de dispozitivele de măsurare , verificare sau reparare a dispozitivelor de măsurare . Orice colectare de date 

și verificare sau reparare a instrumentelor de măsurare va fi făcută înprezența reprezentantului consumatorului. 



 (5) Să achite factura emisă de către furnizor în termenul agreat de cătrepărți , precum și după caz, penalitățile 

de întârziereși/sau taxa de reconectare în cazul sistăriialimentării cu gaze naturale. 

 (6) Să sesizeze imediat furnizorul în cazul în care nu i -a fost comunicată factura de plată . Necomunicarea 

facturii nu poate constitui motiv pentru neplata în situația în care furnizorul nu a fost înștiințat cu privire la acest fapt. 

 (7) Să nu revândă gazele naturale contractate, să utilizeze gazele naturale furnizate strict în scopul declarat  și 

să îi comunice furnizorului orice schimbare de statut. 

 (8) Să constituie garanția conform art. 7 și să completeze suma adusă în garanție în cazul în care aceasta nu 

acoperă valoarea descrisă la art. 7 din contract, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la diminuarea acesteia. 

 (9) Săfolosească exclusiv aparatele de utilizare care respect ă cerințele legislației în vigoare, să efectueze 

verificarea periodică a acestora în conformitate cu reglementările în vigoare și să nu realizeze intervenții neautorizate 

asupra aparatelor și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale. 

 (10) Să suporte cheltuielile legate de instalația de utilizare. 

 (11) Să nu deterioreze echipamentul de măsurare , sigiliile metrologice, precum și toate celelalte instalații 

aflate pe proprietatea sa. 

 (12) Să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului aflat în propr ietatea sa, inclusiv 

în cazul reparațiilor necesare mențineriiîn clasa de exactitate. 

 (13) Să efectueze modificărileinstalației de utilizare numai pe baza aprobărilor legale și numai cu operatori 

economici autorizați de autoritatea competentă (ANRE). 

 (14) Să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzuteîn prezentul contract. 

 (15) Orice alte obligațiiprevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, de 

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

contract sau de alte acte normative aplicabile. 

 

III. Furnizarea gazelor naturale 

 4.Măsurarea gazelor naturale va fi efectuată în conformitate cu legislația aplicabil ă, în baza înregistrărilor 

dispozitivelor de măsurare instalate. 

 5. Nu există un volum minim sau maxim ce trebuie livrat de către furnizor și preluat de către consumator , 

singura limitare fiind capacitatea rezervată aferentă punctului de consum , orice depășire a capacității rezervate în 

Sistemul Național de Transport pentru care furnizorul este penalizat de către SNTGN Transgaz poate fi refacturată 

către consumator . În afara constrângerilor date de Codul Rețeleiîn sistemul de transp ort al gazelor naturale, 

consumatorul are libertatea să preia gazele naturale în conformitate cu necesitățile proprii ale punctului /punctelor de 

consum. 

 6. Parametrii tehnici ai furnizării (presiune nominală , presiune minimă tehnologică , debit minim de avarie ) 

pentru fiecare punct de consum sunt în conformitate cu documentația tehnică aprobată. 

 

IV. Confidențialitatea contractului 

7.Părţile convin să menţină confidenţiale pe toată durata derulării prezentului contract şi pe o perioadă 

nelimitată în timp de la data încetării acestuia, să nu dezvăluie, raporteze, să facă publice, direct sau indirect, să 

transfere sau să folosească în scopuri personale sau ale terţilor, informaţii confidenţiale primite sau obţinute ca rezultat 

al încheierii sau executării acestui contract sau furnizate de către oricare dintre părți ori în numele unei părţi în 

negocierile care au dus la încheierea prezentului contract. 

 8.Fiecare parte este răspunzătoare de respectarea acestor prevederide către oricare dintre reprezentanţii săi sau 

dintre terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite informaţii confidenţiale în scopul executării acestui contract. 

 9.În sensul prezentului contract, vor reprezenta „informații confidențiale”oricare și toate informațiile legate 

de afacerile celeilalte părți și/sau oricare și toate informațiile legate de îndeplinirea obiectului prezentului contract, 

inclusiv, dar fără a se limita la: know-how, secrete de comerț, strategii de marketing, planuri de dezvoltare, condiții 

financiare, diverse prețuri/tarife, planuri de afaceri, identitatea partenerilor de dezvoltare, evidențe ale afacerii, liste de 

clienți, evidențe ale proiectelor, rapoarte de piață, politici și proceduri de conducere a afacerii, informații legate de 

procedurile, tehnologiile sau teoriile uneia dintre părți, precum și orice alte informații care ar putea fi dezvăluite de 

către o parte către cealaltă parte sau la care uneia dintre părți i se poate acorda accesul de către cealaltă parte în 

conformitate cu acest contract sau care sunt generate ca rezultat al obiectului contractului ori în legătură cu obiectul 

contractului, care nu sunt disponibile publicului larg. Părțile se obligă să primească și să păstreze confidențialitatea 

asupra informațiilor confidențiale. 

 

FURNIZOR,        CONSUMATOR, 

EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L.,       

   prin administrator Cong Yan     persoana fizică _____________________ 

         (numele în clar și semnătura) 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA NR. 4 - PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

 Furnizorul poate prelucra datele cu caracter personal ale consumatorului pentru furnizarea și îmbunătăţirea 

serviciilor furnizorului, efectuarea de studii și cercetări de piaţă, în scop statistic și pentru activităţi de marketing, 

reclamă și publicitate. Datele consumatorului vor putea fi dezvăluite către furnizor, partenerilor contractuali ai 

furnizorului, altor companii colaboratoare și mass-media. Refuzul consumatorului de a furniza datele solicitate ar 

putea împiedica furnizorul să realizeze una sau mai multe din activităţile de mai sus. 

 De asemenea, Euro Seven Industry S .R.L. prelucrează datele dvs . cu caracter personal în vederea 

încheieriișiexecutării contractului de furnizare a gazelor naturale șiîn virtutea îndepliniriiobligațiilor legale ale 

furnizorului de gaze naturale, potrivit art . 6 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentului nr . 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „RGPD”). 

 Pentru facilitarea desfășurăriiactivităților aflate înlegătură cu contractul de furnizare a gazelor naturale șiîn 

vederea îndepliniriiobligațiilor legale , furnizorul poate comunica datele consumatorului cătreautor ități publice , 

operatori terți sau împuterniciți ai Euro Seven Industry S .R.L. Toate informațiile relevante privind prelucrarea datelor 

cu caracter personal de către societatea noastră pot fi obținute prin transmiterea unei solicitări la adresa de  email a 

societății: office@euro7.ro. 

 La semnarea prezentului contract, consumatorul ia cunoștință despre prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal de către furnizor și își exprimă acordul/consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel 

de prelucrări pentru executarea prezentului contract și pentru îndeplinirea obligațiilor legale din domeniul fiscal și 

comercial, în conformitate cu prevederile RGPD. 

 Conform legii, consumatorul beneficiază de următoarele drepturi:  

 (i) dreptul de acces - prin intermediul căruia se poate obține din partea furnizorului o confirmare a faptului că 

datele sale personale sunt sau nu prelucrate; 

 (ii) dreptul la rectificare - acesta presupune posibilitatea de a solicita furnizorului să rectifice dat ele inexacte 

care îl privesc; 

 (iii) dreptul de a fi uitat – prin intermediul căruia poate obțineștergerea datelor sale de către furnizor , în 

anumite condițiiprevăzuteînRGPD; 

 (iv) dreptul la restricționareaprelucrării  – apare însituația unei p relucrări inexacte, ilegale sau a exercitării 

dreptului la opoziție de către persoana vizată; 

 (v) dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care 

le-a furnizat furnizorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și care include și 

dreptul de a transmite aceste date altui operator; 

 (vi) dreptul la opoziție – presupune inclusiv dreptul de a se opune creării de profiluri; 

 (vii) dreptul la informare – presupune informarea de o manieră concisă , transparentă șiușor accesibilă a 

persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate; 

 (viii) dreptul de a se adresa ANSPDCPîn cazul în care consumatorul sesizează o încălcare a RGPD. 

 Pentru exercitarea acestor drepturi, consumatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa 

de email office@euro7.ro sau la adresa de corespondență a furnizorului menționată la pct. 1 al Cap. I din prezentul 

contract.  

 Consumatorul este de acord ca furnizorul să prelucreze datele sale cu caracter personal în scop de marketing 

(transmiterea de oferte și/sau informaţii 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 şi serviciile oferite şipromoţiile furnizorului și ale partenerilor săi: [     ]DA   [       

] NU 

 Retragerea acordului de primire a notificărilor de comunicare comercială în scop de reclamă, marketing, 

publicitate se poate face prin comunicare scrisă la adresa de email office@euro7.ro, precum şi la adresa de 

corespondență a furnizorului menționată la pct. 1 al Cap. I din prezentul contract.  

 

FURNIZOR,        CONSUMATOR, 

EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L.,       

   prin administrator Cong Yan     persoana fizică _____________________ 

         (numele în clar și semnătura) 

 



 

 


