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CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE  GAZE NATURALE  

NR. ............... din ................................ 
 
 
I. Părțile contractante 
DISTRIGAZ VEST S.A., o societate înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul 
social în Oradea, str. Anghel I. Saligny, nr.8, Județ Bihor, cod poștal 410085, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J05/996/2001, cod unic de înregistrare RO 14370054, cod IBAN aferent contului 
curent RO36 BTRL 0050 1202 7258 36XX, deschis la Banca Transilvania - Agenția Oradea, 
reprezentată legal prin Lazăr Mircea Florin – Director General, în calitate de furnizor de gaze naturale 
conform Licenței de gaze naturale nr. 1858 din 10.10.2013 emisă de ANRE, denumită în continuare 
”Furnizorul”. 
 
și 

______________________ SRL persoana juridica, cu sediul social aflat la adresa Mun. 
_____,str._________, nr._____,ap.____jud Bihor, înregistrat la Registrul Comerțului prin 
____________, CUI: RO ________ in calitate de utilizator cu puteri depline al locului de consum care 
face obiectul prezentului contract respectiv în calitate de consumator, si reprezentat legal de către 
____________________, denumit în continuare „Consumatorul”. 
 

I. Obiectul contractului 
Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie vanzarea-cumpararea gazelor naturale (cu servicii 
incluse) de către furnizor la următoarele puncte de consum: 

Str. _________ nr.______ 
Oraș:Oradea, județul Bihor 

                 Categoria de consum: C..... 
Art. 2.2. Cantitatea de gaze naturale ce urmează a fi furnizată in baza prezentului Contract,  urmează a 
fi livrată de către Furnizor Consumatorului in conformitate cu graficul lunar inclus in „Anexa 2. Program 
de consum” a prezentului contract. 
 
III. Durata contractului  
Art. 3.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de un an, incepand cu data de ________. 
Art. 3.2. La expirarea duratei inițiale, contractul se prelungește în mod automat pe perioade 
succesive de 1 (un) an, fiind condiţionat de perioada de valabilitate a contractului de constituire a 
dreptului de folosinta, respectiv: închiriere, comodat, superficie, etc (daca este cazul),  prelungire 
care intervine în cazul în care nici una dintre părțile contractante nu solicită în scris încetarea  
contractului cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice 
 
IV. Prețul contractual al gazelor naturale 
Art. 4.1.  Pretul final va include pretul gazelor naturale cu servicii de transport si costuri de echilibrare 
incluse, orice alte tarife si taxe ce vor fi introduse de autoritatea de reglementare competenta, conform 
prevederilor legale in vigoare, fiind actualizat de drept si automat ori de cate ori intervine o modificare a 
tarifelor reglementate, fara a fi necesara amendarea prezentului contract prin Act aditional. 
Art. 4.2. Tarifele reglementate de transport, înmagazinare subterană, distribuție sunt reglementate de 
către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.). Orice modificare 
referitoare la tarifele menționate anterior, se va reflecta în factura emisă consumatorului și va fi aplicată 
proporțional de la data intrării în vigoare a Ordinelor respective ale Autorității Naționale de 
Reglementare în domeniul Energiei.  
 Art. 4.3. Prețul și condițiile economice vor fi aplicate pe o perioadă de 1 (un) an, sub rezerva unor 
modificari legislative sau modificarea/introducerea unor noi taxe, impozite, schimbarea modalitatilor de 
impunere sau taxare si a referintei pentru pretul gazelor din productia interna/import sau aplicarea unei 
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noi cerinte legale referitoare la achizitia, transportul, distributia sau înmagazinarea gazelor naturale. 
Furnizorul va transmite cu cel puțin 30 de zile calendaristice, înainte de încheierea perioadei de 
valabilitate a pretului, prin orice modalitate de notificare și comunicare convenită, noile condiții de pret, 
care se vor aplica automat, fara a fi necesara incheierea unui act aditional. Noile condiții pot fi 
acceptate prin răspuns scris, prin accept tacit sau pot fi refuzate cel mai târziu cu 21 de zile înainte de 
data de intrare în vigoare a acestora. Acceptarea noilor condiții nu afectează dreptul Consumatorului 
garantat de Legea 123/2012 cu modificarile ulterioare, de a rezilia unilateral contractul, cu un preaviz 
de 21 de zile calendaristice. 
Art. 4.4 Furnizorul poate acorda trimestrial/semestrial un discount (D) la prețul gazelor naturale. In 
acest sens, va notifica consumatorul cu privire la cuantumul discount-ului, fără a mai fi necesar 
încheierea unui act adițional, discount-ul fiind aplicat direct asupra prețului final. 
Art. 4.5 Părțile declară că sunt de acord și își asumă modificările prețului contractual ce pot interveni pe 
durata derulării prezentului contract. 
 

 
V. Facturare, Modalități și condiții de plată 

5.1 Furnizorul va emite o factura de avans pana in data de 10 a lunii anterioare lunii de livrare 
pentru intreaga cantitate contractata lunar indicand urmatoarele informatii aferente fiecarui punct de 
livrare: 

i) Pretul contractual aplicabil  
ii) Cantitatile de gaze naturale livrate de catre Furnizor Consumatorului exprimate in MWh 
iii) Suma care va fi achitata de catre Consumator Furnizorului 
iv) Tva si acciza in conformitate cu prevederile legale in vigoare 
v) Suma totala care va fi achitata de catre Consumator Furnizorului 
vi) Orice alte informatii 
5.2 Factura de avans emisa de Furnizor este scadenta pe data de 25 a lunii anterioare lunii de 

livrare. In cazul in care data scadentei facturii este o zi nelucratoare, termenul se socoteste implinit in 
urmatoarea zi lucratoare. 

5.3 Dupa inchiderea lunii de livrare, pana in data de 15 a lunii urmatoare lunii de livrare, Furnizorul 
va emite o factura de regularizare cu scadenta in termen de 30 zile de la data emiterii, pretul fiind 
calculat pe baza consumului efectiv inregistrat. In cazul in care data scadentei facturii este o zi 
nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare. 
 

 VI. Obligațiile furnizorului 
Art. 6.1. Să dețină licență de furnizare a gazelor naturale. 
Art. 6.2. Să aibă în vedere și să respecte toate obligațiile legale aplicabile furnizorilor de gaze naturale.  
Art. 6.3. În scopul asigurării furnizării de gaze naturale consumatorului, furnizorul va încheia contracte 
de servicii de transport și distribuție cu operatorii de rețea pentru punctele de consum ale 
Consumatorului. 
Art. 6.4. 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. 
Art. 6.5. Să informeze Consumatorul în legătură cu orice întreținere tehnică și/sau activități de reparații 
legate de rețea, în baza informațiilor primite de la operatorul de rețea; Furnizorul va informa 
Consumatorul cu 24 de ore înainte de limitarea sau întreruperea furnizării de gaze naturale impusă de 
întreținerea tehnică și/sau activităților de reparații, conform legislației in vigoare. 
Art. 6.6. Să investigheze orice plângere a Consumatorului și să răspundă la aceasta cu respectarea 
termenelor limită specificate in Standardul de Performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor 
naturale, aprobat prin Ordin ANRE. 
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VII. Obligațiile consumatorului 
Art. 7.1. Să folosească în activitatea sa exclusiv dispozitive care respectă reglementările Legislației 
Aplicabile și să nu permită nicio intervenție neautorizată asupra dispozitivelor și instalațiilor ce folosesc 
gaze naturale. 
Art. 7.2. Să nu construiască, depoziteze sau să întreprindă orice alte lucrări în locația instalațiilor de 
gaze naturale (fie la subsol, terestru sau aerian) fără acordul scris prealabil al Furnizorului și/sau al 
operatorului de rețea.  
Art. 7.3. Să nu intervină asupra dispozitivelor de măsurare, indiferent de locația acestora pe 
proprietatea Consumatorului și să informeze Furnizorul în legătură cu orice defectare a acestora, 
imediat ce a fost constatată.  
Art. 7.4. Să permită accesul reprezentanților operatorilor de rețea și, după caz, al Furnizorului în 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 în 
prezența reprezentantului Consumatorului. 
Art. 7.5. Să achite factura emisă de către furnizor în termenul agreat de către părți și taxa de 
reconectare în cazul sistării alimentării cu gaze naturale. 
Art. 7.6. Sa sesizeze imediat Furnizorul în cazul în care nu i-a fost comunicata factura de plata. 
Necomunicarea facturii nu poate constitui motiv pentru neplata în situatia în care Furnizorul nu a fost 
înstiintat cu privire la acest fapt. 
Art. 7.7. Să utilizeze gazele naturale furnizate strict în scopul declarat (în lipsa unei declarații în acest 
sens gazele naturale furnizate vor fi accizate conform legislației în vigoare)  și să îi comunice 
furnizorului orice schimbare de statut. 
Art. 7.8 Să anunțe furnizorul în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la data pronunțării hotararii 
instanței de judecată, cu privire la data deschiderii procedurii de insolvență/faliment. Necomunicarea 
acestei notificări determină responsabilitatea exclusivă a consumatorului pentru eventualele prejudicii 
de orice natură generate de această situație; 
 
VIII. Condiții de furnizare a gazelor naturale  
Art. 8.1. Măsurarea gazelor naturale va fi efectuată în conformitate cu Legislația Aplicabilă, în baza 
înregistrărilor dispozitivelor de măsurare instalate de către operatorul de rețea. Cantitățile lunare vor fi 
specificate în procesele verbale încheiate de reprezentanții operatorului de rețea și ai ambelor Părți, în 
ultima zi a fiecărei luni pentru fiecare punct de consum. 
Art. 8.2. 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 Rețelei 
în sistemul de transport al gazelor naturale, consumatorul are libertatea sa preia gazele naturale în 
conformitate cu necesitățile proprii ale punctului/punctelor de consum.  
Art. 8.3. 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 de 
operatorul de rețea. 
Art. 8.4. Prezentul contract se supune reglementărilor impuse de Autoritatea Națională de Reglementare 
în Domeniul Energiei și a legislației în vigoare. 
 
IX. Notificări 
Art. 9 Toate notificările, cererile, plângerile și alte comunicări vor fi făcute în scris și vor fi transmise la 
datele de contact ale părților menționate mai jos sau la datele de contact furnizate ulterior de către o 
parte, dar şi prin completarea formularului on-line disponibil pe site-ul nostru, accesând link-ul 
http://www.distrigazvest.ro/contact. 
 
 

http://www.distrigazvest.ro/contact
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Pentru Furnizor 
Nume Reprezentant Vânzări: Ciursaş Oana 
Adresa corespondență:         Anghel I. Saligny nr.8, Oradea, jud. Bihor 
E-mail solicitări companie:      relatiiclienti@distrigazvest.ro 
E-mail reprezentant:         oana.ciursas@distrigazvest.ro 
Telefon contact:          0259.406.507; 
Pentru Consumator 
Nume:   Srl 
Adresa:   nr., Oradea, jud. Bihor 
E-mail:                
Telefon:    
 
Art. 9.1. Notificările vor putea fi transmise și prin intermediul facturii. 
Art.9.2. Toate comunicarile adresate oricărei Părţi vor fi efectuate în limba română și vor fi transmise 
prin: fax, telefon, e-mail, inclusiv mesaje text (SMS) la numărul de telefon declarat de Cumpărător sau 
la adresa de e-mail menţionată la Art. 9  

Art.9.3. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, aceasta se consideră primită de 

destinatar în prima zi lucratoare celei în care a fost expediată. 

Art.9.4. În cazul în care comunicarea/notificarea se face prim e-mail, aceasta se consideră primită de 

destinatar în momentul confirmării transmiterii ei de către operatorul de internet. 

Art.9.5. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt 

concretizate în una din modalităţile mai sus prevăzute, exceptând cazurile de urgenţă vădită. 

Art.9.6.Comunicările/notificările dintre părţi se vor efectua pe adresele indicate la Art. 9 din prezentul 

contract. 

 

X. Confidențialitate 
Art. 10.1. Fiecare parte va considera confidențiale toate informațiile obținute de la cealaltă parte ca 
rezultat al executării prezentului contract. 
 
XI. Situații de neexecutare a obligațiilor si încetare a contractului 
Art. 11. Consumatorul își rezerva dreptul de denunțare unilaterală a contractului, cu o notificare 
prealabilă, transmisă cu cel puțin 21 de zile calendaristice anterior de data denunțării. 
Art. 11.1 Furnizorul are dreptul să: 
a) limiteze/întrerupă furnizarea gazelor naturale pentru neplata facturii, începând cu a  5 (cinci) – a zi 
calendaristica de la scadența facturii, întreruperea fiind notificată consumatorului prin e-mail sau 
curierat, la adresele prevăzute în contract, urmand ca toate consecintele ce decurg din aceasta 
intrerupere sa cada in responsabilitatea exclusiva a consumatorului.  
b) înceteze unilateral contractul daca Consumatorul nu achita integral debitele în termenul stabilit, 
Consumatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract sau înceteaza dreptul de 
folosinta asupra locului de consum. Rezilierea va opera în a 16-a zi de la  notificarea transmisa de 
furnizor. Rezilierea nu are efecte asupra obligatiilor existente si scadente. 
c) sa înceteze unilateral contractul dacă Consumatorul nu utilizează gazele naturale în scopul 
declarat,în acest caz rezilierea intervine imediat fara a fi necesara notificarea prealabila. 
Art. 11.2 inceteze unilateral contractul in cazul declansarii procedurii falimentului, printr-o hotarare 
judecatoreasca; 
Art.11.3 Indiferent de modul de incetare a prezentului Contract, obligatiile de plata, nascute prin acest 
Contract raman datorate si se vor plati la termenul prevazut in Contract 
Art. 11.4.  Încetarea contractului la initiativa Consumatorului este condiționată de achitarea tuturor 
obligațiilor de plată în perioada cuprinsă între  data emiterii ultimei facturi de consum și data rezilierii 
contractului. 



 

DD 167A;V:2;P5/7 
 

 

 

 
 
XII.Modificarea contractului 
Art.12.1 Clauzele cuprinse în Contract se pot modifica şi completa cu acordul părţilor, prin acte 
adiţionale, sau ca efect al modificării cadrului legislativ contrar prevederilor Contractului.  

Art.12.2. Părțile convin ca orice modificare/completare a condițiilor/clauzelor/prețului prezentului 
Contract să fie notificată consumatorului prin fax, telefon, e-mail, inclusiv mesaje text (SMS) la numărul 
de telefon declarat de Cumpărător sau la adresa de e-mail menţionată la Art. 9 , fără a fi necesară 
încheierea de acte adiționale. Prezentul contract se consideră modificat de drept în cazul modificărilor 
de natură imperativă a cadrului legislativ în domeniul gazelor naturale. 

Art.12.3. Dispoziţiile Contractului se completează cu prevederile Codului Civil, Codului Fiscal şi ale 
celorlalte reglementări specifice şi aplicabile în vigoare.  
 
XIII. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor  
Art. 13.1. Prezentul contract va fi guvernat și derulat în conformitate cu legile din România. 
Art. 13.2. Consumatorul își asumă în mod expres riscul schimbărilor împrejurărilor Contractului, el 
renunţând irevocabil la dreptul de a invoca impreviziunea, indiferent de momentul la care ar putea 
interveni un asemenea caz şi de valoarea pe care o vor avea serviciile la acel moment. 
Art. 13.3. Părțile vor depune toate eforturile necesare posibile, cu bună credință, pentru a soluționa pe 
cale amiabilă orice dispută cauzată de sau în legătură cu prezentul contract. Daca Părțile nu ajung la o 
înțelegere amiabilă în termen de 15 zile de la data notificării a unei astfel de dispute de către oricare 
dintre Părți, disputa va fi soluționată de instanța de judecată competentă de la sediul social al 
Furnizorului.  
 
XIV. Forţa majoră 

Art.14.1.Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă cu respctarea condiţiilor expuse 

în prezentul punct, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin contract. 

Art.14.2.Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa cocontractantului în sris, 

în maxim 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maxim 15 

(cincisprezece) zile de la apariţie. 

 
XV Alte clauze  
Art.15.1 Toate anexele la prezentul contract, inclusiv Condiţiile Standard pentru Furnizarea gazelor 
naturale la consumatorii noncasnici fac parte integrantă din Contract, reprezintă voinţa părţilor şi 
înlătură orice înţelegere verbală sau scrisă dintre acestea, anterioară încheierii lui. Condiţiile Standard 
pentru Furnizarea gazelor natural la consumatorii noncasnici vor fi consultate pe pagina web 
https://www.distrigazvest.ro/clienti/liberalizarea-pietei sau pot fi furnizate la cerere.  
Art.15.2 Pentru evitarea oricărui dubiu, prin încheierea prezentului Contract, Părţile declară şi confirmă 
că îşi asumă şi acceptă în mod expres toate condiţiile şi termenii din acest Contract, inclusiv, dar fără 
limitare, clauzele privind preţul, garanţii, răspunderea contractuală, modalitatea de facturare şi condiţiile 
de plată, încetarea Contractului.  

Art.15.3 Persoana care încheie prezentul Contract declară si garantează că este reprezentantul 
autorizat al consumatorului.  

 Art.15.4. Plângerile adresate Furnizorului vor fi soluţionate conform Standardului de performanţă 
privind furnizarea gazelor naturale.  
 
XVI. Anexe 
Art. 16.1. Următoarele Anexe fac parte din prezentul Contract:  
Anexa 1. Condiții specifice și comerciale de contractare; 
Anexa 2. Grafic Livrări pentru fiecare an contractual 
 

https://www.distrigazvest.ro/clienti/liberalizarea-pietei
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DISTRIGAZ VEST S.A.       (______________) 
Prin Director General      
                                             ________________ 
 
Anexa 1. Condiții specifice și comerciale de contractare 
 
Condițiile specifice și comerciale de contractare prezentate în cele ce urmează vor reflecta în detaliu ce 
s-a agreat între părțile contractante.  
 
 
Prețuri și tarife  

  

Categorie de Consum 
Pret Final (fără TVA si Accize) 

RON/MWh 

C.....  

  

 Prețul final nu include TVA și acciză; 
 Prețul de furnizare include serviciul de înmagazinare/echilibrare; 
 Tarifele reglementate de transport şi de distribuţie a gazelor naturale sunt stabilite de Autoritatea Naţională de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi pot fi modificate pe parcursul derulării contractului. Mai multe 
detalii privind tarifele reglementate se regăsesc accesând https://www.distrigazvest.ro/informatii/tarife / sau 
www.anre.ro; Tariful reglementat de distributie - in functie de zona de distributie si de categoria de consum. 

 
Facturare și modalități de plată 

Data emitere factură pana in data de 10 a lunii anterioare lunii de livrare se emite factura de 

avans 

Până în data de 15 a lunii urmatoare lunii de livrare se emite factura de 

regularizare 

Termen de plată 25 a lunii anterioare lunii de livrare -  factura de avans 

30 zile calendaristice de la data emiterii in cazul facturii de 

regularizare. In cazul in care data scadentei facturii este o zi 

nelucratoare, termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi 

lucratoare. 

Modalitate plată  Plata prin oricare dintre modalitatile de plata convenite  o puteti 

vizualiza, accesând site-ul: 

http://www.distrigazvest.ro/informatii/modalitati-de-facturare-si-plata; 

Online, din contul My.distrigazvest,numerar  sau card la  casierie, 

aparate multifuncţionale, internet banking, Alo banking, debit direct. 

Factura va fi transmisă:  
          electronic la adresa de e-mail: _______________________________________ 
          prin accesarea portalului furnizorului aflat la adresa: my.distrigazvest.ro 
          prin posta la adresa: Str.          nr.     , Oradea,jud.Bihor 
 
 
 
 
DISTRIGAZ VEST S.A.       (______________) 
Prin Director General       
                                             ________________ 
 
 

https://www.distrigazvest.ro/informatii/tarife
http://www.distrigazvest.ro/utile/preturi-si-tarife/
http://www.anre.ro/
http://www.distrigazvest.ro/informatii/modalitati-de-facturare-si-plata
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Anexa 2. Grafic Livrări pentru fiecare an contractual 
 
* (Consumatorul va completa câte o anexa individuală pentru fiecare loc de consum în funcție de 

cantitatea estimată/istoricul de consum) 

 

La locul de consum încadrat la data semnării in consum categoria: C...... 

Str.       nr. 

Oraș:Oradea, județul/sectorul: Bihor 

 

 

 

Luna de livrare 
Consum estimat de 

cumparator (MWh/luna) 

Ianuarie  

Februarie  

Martie  

Aprilie  

Mai  

Iunie  

Iulie  

August  

Septembrie  

Octombrie  

Noiembrie  

Decembrie  

Total  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIGAZ VEST S.A.       (______________) 
Prin Director General       
        ________________ 
 
 
 
 
 


