
         CONTRACT-CADRU 

         pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale 

                      la consumatorii casnici 

 

           nr. ...... din anul ....., luna ...., ziua ...... 

 

    I. Părţile contractante 

    .............., cu sediul în ..................., str. .......... nr. 

........, judeţul/sectorul .........., cod poştal ..........., telefon ......., 

fax ........, cod unic de înregistrare ............, cod de înregistrare fiscală 

......., nr. de ordine la oficiul registrului comerţului ............., având 

codul IBAN nr. ......., deschis la ............, titular al licenţei de furnizare 

a gazelor naturale emise de autoritatea de reglementare cu nr. .........., 

reprezentată legal prin ..............., denumită în continuare furnizor, în 

calitate de vânzător, 

    şi 

    ...........(se completează cu datele de identificare ale consumatorului 

casnic de gaze naturale)............. denumit în continuare consumator, persoană 

fizică sau juridică, în calitate de client, au convenit încheierea prezentului 

contract. 

 

    II. Date şi documente generale (se completează de furnizor) 

    1. Locul de consum ...........(se completează adresa locului de 

consum)..........., având actul de proprietate nr. ......../contractul de 

locaţiune (închiriere imobil) nr. ............../contractul de comodat nr. 

..../alte acte prevăzute de lege (de exemplu: statutul asociaţiei de proprietari 

sau locatari). 

    2. Presiunea minimă de furnizare ............. Pa (bar) - se va completa de 

furnizor conform acordului de acces/documentaţiei tehnice avizate de operatorul 

sistemului de distribuţie/transport. 

 

    III. Obiectul contractului 

    ART. 1 

    Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de furnizare a 

gazelor naturale în regim reglementat, desemnând ansamblul de activităţi şi 

operaţiuni desfăşurate de furnizor, pentru sau în legătură cu asigurarea 

cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, la locul de 

consum. 

 

    IV. Durata contractului 

    ART. 2 

    Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durată 

nedeterminată, începând cu data de ........./pe perioadă determinată, pentru 

intervalul ........ - ........ . 

 

    V. Preţul contractului, categoria de consum şi termenul de plată 

    ART. 3 

    (1) Preţul final reglementat pentru furnizarea gazelor naturale este de 

......... lei/MWh, aprobat conform reglementărilor în vigoare prin ordin al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

corespunzător categoriei .............. în care consumatorul este încadrat, şi 

nu include TVA şi accize. 

    (2) Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea 

reglementată a gazelor naturale se face în termen de 30 de zile calendaristice 

de la data emiterii facturii. 



    (3) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare 

a gazelor naturale, în termen de 15 zile de la data scadenţei, atrage perceperea 

de majorări de întârziere, conform prevederilor din condiţiile-standard; nivelul 

majorării de întârziere este de ........ . 

 

    VI. Programul de consum 

    ART. 4 

    (1) Furnizorul facturează contravaloarea serviciului de furnizare 

reglementată pe baza cantităţilor convenite cu consumatorul prin Programul de 

consum prevăzut în anexa la prezentul contract, cu respectarea condiţiilor-

standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii 

casnici. 

    (2) În cazul în care consumul înregistrat este mai mic decât consumul estimat 

facturat lunar, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima factură 

emisă după momentul citirii echipamentului de măsurare. 

 

    VII. 

    ART. 5 

    Alte clauze: ............................................................ 

 

    VIII. 

    ART. 6 

    (1) Prezentul contract este completat de Condiţiile-standard pentru 

furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, aprobate prin 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată 

a gazelor naturale, care fac parte integrantă din prezentul contract. 

    (2) Condiţiile-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la 

consumatorii casnici stabilesc cadrul general aplicabil relaţiilor contractuale 

derulate între furnizor şi consumator. 

    (3) ..........(titularul licenţei de furnizare a gazelor naturale)........ 

se obligă să informeze consumatorul asupra condiţiilor-standard pentru furnizarea 

reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, precum şi a oricăror 

modificări şi completări ale acestora, dispuse de Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Energiei, şi, la cererea consumatorului, să pună la 

dispoziţia acestuia un exemplar prin remitere/transmitere, la momentul 

solicitării (solicitarea poate fi făcută prin oricare dintre mijloacele: telefon, 

fax, e-mail, scrisoare, ş.a.). 

    (4) Prin semnarea prezentului contract părţile acceptă ca în toate 

raporturile contractuale să respecte condiţiile-standard pentru furnizarea 

reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici. 

    Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare având aceeaşi valoare 

juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

              FURNIZOR        CONSUMATOR 

         Reprezentant legal,      Reprezentant legal, 

        .....................      ..................... 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



                                  

ANEXĂ 

la Contractul-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale 

la consumatorii casnici 

 

                                  PROGRAM DE CONSUM 

*T* 

┌────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────

┐ 

│    Luna    │Istoric de consum/Cantităţi lunare│ Program de consum solicitat  │ 

│            │  determinate în baza profilului  │        de consumator         │ 

│            │        de consum anual           │                              │ 

├────────────┼──────────┬───────────────────────┼────────┬─────────────────────

┤ 

│            │    mc    │  unităţi de energie   │   mc   │ unităţi de energie  │ 

├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼───────────────────── 

│Ianuarie    │          │                       │        │                     │ 

├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼───────────────────── 

│Februarie   │          │                       │        │                     │ 

├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼───────────────────── 

│Martie      │          │                       │        │                     │ 

├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼───────────────────── 

│Aprilie     │          │                       │        │                     │ 

├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼───────────────────── 

│Mai         │          │                       │        │                     │ 

├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼───────────────────── 

│Iunie       │          │                       │        │                     │ 

├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼───────────────────── 

│Iulie       │          │                       │        │                     │ 

├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼───────────────────── 

│August      │          │                       │        │                     │ 

├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼───────────────────── 

│Septembrie  │          │                       │        │                     │ 

├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼───────────────────── 

│Octombrie   │          │                       │        │                     │ 

├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼───────────────────── 

│Noiembrie   │          │                       │        │                     │ 

├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼───────────────────── 

│Decembrie   │          │                       │        │                     │ 

├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼───────────────────── 

│Consum total│          │                       │        │                     │ 

└────────────┴──────────┴───────────────────────┴────────┴─────────────────────

┘ 

*ST* 

 

 


