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CONTRACT DE FURNIZARE GAZE NATURALE CU SERVICII INCLUSE 
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, 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 Lazar 
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 

 

..........................................................., persoana fizica, cu adresa de reședință ....................................... , 
str. ............................................., nr..........,bl.............., ap............ jud ................................ , in calitate de 
utilizator cu puteri depline al locului de consum care face obiectul prezentului contract respectiv în 
calitate de consumator, denumit în continuare „Consumatorul”. 
II. Obiectul contractului 
Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie furnizarea gazelor naturale (cu servicii incluse) de către 
furnizor la următoarele puncte de consum: 

Str. ……………..................................................................… nr. ............., bl..........., ap............ 
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 perioada nedeterminata. 
Art. 3.2. Prețul si condițiile economice vor fi aplicate pe o perioada de 1 an calendaristic, așa cum a fost 
definit in oferta valabila la data încheierii contractului.. Furnizorul va transmite cu cel puțin 30 de zile 
calendaristice, înainte de încheierea perioadei, prin orice modalitate de notificare si comunicare 
convenita noile conditii. 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 in vigoare a acestora. Acceptarea noilor 
conditii nu afecteaza dreptul Consumatorului garantat de Legea 123/2012 de a rezilia unilateral 
contractul, cu un preaviz de 21 de zile calendaristice. 

 
IV. Prețul contractual al gazelor naturale 
Art. 4.1. Prețul gazelor naturale in amestec, ferm si fix pentru întreaga perioada ofertata este egal cu 
valorile din Anexa 1 „Condiții specifice si comerciale de contractare”, la care se adaugă tarifele 
reglementate de distribuție, T.V.A. si acciza, conform reglementarilor si a legislației in vigoare. Prețul 
gazelor naturale in amestec include serviciul de înmagazinare. 
Art. 4.2. Tarifele reglementate de transport, înmagazinare subterana, distribuție sunt reglementate de 
către Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (A.N.R.E.). Orice modificare 
referitoare la tarifele menționate anterior, va fi transmisa consumatorului prin notificare si va fi aplicata 
proportional de la data intrării in vigoare a Ordinelor respective ale Autorității Naționale de 
Reglementare in domeniul Energiei. 
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V. Modalități și condiții de plată 
Art. 5.1. Factura se va emite până în data de 15 a lunii urmatoare lunii de livrare, in baza cantităților din 
procesul verbal primit lunar de vânzător de la distribuitor pentru fiecare loc de consum. 
Art. 5.2. Plata contravalorii facturilor se face in conformitate cu Anexa 1, "Condiții specifice si 
comerciale de contractare". 
Art. 5.3. Factura poate fi transmisa cumpărătorului prin e-mail / prin postă / acces direct din portalul 
online, in funcție de opțiunea scrisa din Anexa 1. 
Art. 5.4. Plata prin oricare dintre modalitatile de plata convenite , descrierea acestora putând fi 
vizualizata accesând site-ul: https://www.distrigazvest.ro/informatii/modalitati-de-facturare-si-plata. 
Art. 5.5. Neachitarea la termenul de plata scadent are drept consecința perceperea de majorari de 
întârziere, nivelul majorarii de întârziere este egal cu nivelul majorarii de intarziere datorat pentru 
neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, începând cu ziua imediat următoare datei 
scadente, pana la achitarea integrala a debitului, inclusiv ziua plății, aplicata sumei restante. 
Art. 5.6. Furnizorul isi rezerva dreptul de a solicita o garantie din partea consumatorului, garantie care 
va putea fi valorificata de furnizor in conditiile prezentului contract, ori o majorare a cuantumului 
acesteia in urmatoarele cazuri in care considera ca exista un risc financiar din partea consumatorului: 
a) în cazul sistării furnizării gazelor naturale pentru neplata, furnizorul poate condiționa reluarea 
furnizării de constituirea unei garanții financiare din partea consumatorului, valoarea acesteia fiind 
corespunzatoare unei perioade de 2 (doua) luni cu cel mai mare consum estimat/realizat, după caz;  
b) 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 (doua) luni cu cel 
mai mare consum estimat/realizat după caz;  
c) 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 
echipamentelor de măsurare, valoarea garanției financiare va fi corelată cu contravaloarea consumului 
de gaze naturale estimat pentru o durată de maxim 1 (un) an;  
d) în cazul în care consumatorul titular al prezentului contract nu este proprietarul locului de consum 
sau este un client final temporar (cu un contract încheiat pe o perioadă mai mică de 6 șase luni); 
valoarea garanției financiare va corespunde unei perioade de 2 luni cu cel mai mare consum 
estimat/realizat după caz;  
e) în cazul în care consumatorul intră în încetare de plăți sau  insolvență/reorganizare conform 
reglementărilor legale, valoarea garanției financiare va corespunde unei perioade de 2 luni cu cel mai 
mare consum estimat/realizat, după caz. 

 
VI. Obligațiile furnizorului 
Art. 6.1. Să dețină licență de furnizare a gazelor naturale. 
Art. 6.2. Să aibă in vedere si sa respecte toate obligațiile legale aplicabile furnizorilor de gaze naturale. 
Art. 6.3. In scopul asigurării furnizării de gaze naturale consumatorului, furnizorul va încheia contracte 
de servicii de transport si distribuție cu operatorii de rețea pentru punctele de consum ale 
Consumatorului. 
Art. 6.4. Să informeze in mod prompt Consumatorul in legătură cu orice limitare sau întrerupere a 
furnizării de gaze impusa de Dispeceratul National de Gaze Naturale din rațiuni de siguranța a 
sistemului național. 
Art. 6.5. Să informeze Consumatorul in legătură cu orice întreținere tehnica si/sau activități de reparații 
legate de rețea, in 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 impusa de 
întreținerea tehnica si/sau activităților de reparații, conform legislației in vigoare. 
Art. 6.6. Să investigheze orice plângere a Consumatorului si sa răspundă la aceasta cu respectarea 
termenelor limită specificate in Standardul de Performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor 
naturale, aprobat prin Ordin ANRE. 

 
 
 

https://www.distrigazvest.ro/informatii/modalitati-de-facturare-si-plata
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VII. Obligațiile consumatorului 
Art. 7.1. Să folosească in activitatea sa exclusiv dispozitive care respecta reglementările Legislației 
Aplicabile si sa nu permită nicio intervenție neautorizata asupra dispozitivelor si instalațiilor ce folosesc 
gaze naturale. 
Art. 7.2. Să nu construiască, depoziteze sau sa întreprindă orice alte lucrări in locația instalațiilor de 
gaze naturale (fie la subsol, terestru sau aerian) fără acordul scris prealabil al Furnizorului si/sau al 
operatorului de rețea. 
Art. 7.3. Să nu intervină asupra dispozitivelor de măsurare, indiferent de locația acestora pe 
proprietatea Consumatorului si sa informeze Furnizorul in legătură cu orice defectare a acestora, 
imediat ce a fost constatata. 

Art. 7.4. Să permită accesul reprezentanților operatorilor de rețea si, după caz, al Furnizorului in scopul 
colectării datelor înregistrate de dispozitivele de măsurare sau sa verifice sau sa repare dispozitivele de 
măsurare; orice colectare de date si verificare sau reparare a instrumentelor de măsurare va fi făcută in 
prezenta reprezentantului Consumatorului. 
Art. 7.5. Sa achite factura emisa de către furnizor in termenul agreat de către părți si taxa de 
reconectare in cazul sistarii alimentarii cu gaze naturale. 
Art. 7.6. Sa sesizeze numaidecat Furnizorul în cazul în care nu ia fost comunicata factura de plata. 
Necomunicarea facturii nu poate constituii motiv pentru neplata în situatia în care Furnizorul nu a fost 
înstiintat cu privire la acest fapt. 
Art. 7.7. Sa utilizeze gazele naturale furnizate strict in calitate de utilizator casnic si sa ii comunice 
furnizorului orice schimbare de statut. 

 

VIII. Condiții de furnizare a gazelor naturale 
Art. 8.1. Măsurarea gazelor naturale va fi efectuata in conformitate cu Legislația Aplicabila, in baza 
înregistrărilor dispozitivelor de măsurare instalate de către operatorul de rețea. Cantitățile lunare vor fi 
specificate in procesele verbale încheiate de reprezentanții operatorului de rețea si ai ambelor Părți, in 
ultima zi a fiecărei luni pentru fiecare punct de consum. 
Art. 8.2. Nu exista un volum minim sau maxim ce trebuie livrat de către furnizor si preluat de către 
consumator, singura limitare fiind capacitatea rezervata aferenta punctului de consum, orice depășire a 
capacității rezervate in Sistemul National de Transport pentru care furnizorul este penalizat de către 
SNTGN Transgaz poate fi refacturată către consumator. In afara constrângerilor date de Codul Rețelei 
in sistemul de transport al gazelor naturale, consumatorul are libertatea sa preia gazele naturale in 
conformitate cu necesitățile proprii ale punctului/punctelor de consum. 
Art. 8.3. Parametrii tehnici ai furnizării (presiune nominala, presiune minima tehnologica, debit minim de 
avarie) pentru fiecare punct de consum sunt in conformitate cu documentația tehnica aprobata de 
operatorul de rețea. 
Art. 8.4. Prezentul contract se supune reglementarilor impuse de Autoritatea Naționala de Reglementare 
in Domeniul Energiei si a legislației in vigoare. 

 
IX. Notificări 
Art. 9 Toate notificările, cererile, plângerile si alte comunicări vor fi făcute in scris si 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 online disponibil pe site-ul nostru, accesand link-ul 
http://www.distrigazvest.ro/contact. 

 
Pentru Furnizor 
Nume Reprezentant Vânzări: ............................... 
Adresa corespondenta: ...............................  
E-mail solicitări companie:  relatiiclienti@distrigazvest.ro 
E-mail reprezentant: ............................... 
Telefon contact: ...............................  

 
 

http://www.distrigazvest.ro/contact
mailto:relatiiclienti@distrigazvest.ro
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Pentru Consumator 
Nume: ............................... 
Adresa: ............................... 
E-mail: ............................... 
Telefon: ............................... 

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 
Art. 11. Clientul își rezerva dreptul de denunțare unilaterala a contractului, cu o notificare prealabila, 
transmisa cu cel puțin 21 de zile calendaristice anterior de data denunțării. 
Art. 11.1 Furnizorul are dreptul sa : 
a) limiteze/întrerupă furnizarea gazelor naturale începând cu a 3 (trei) – a zi de la scadența facturii, 
întreruperea fiind notificată Cumpărătorului prin modalitatile prevazute in contract; 
b) înceteze unilateral contractul daca Consumatorul nu utilizează gazele naturale in scop casnic si/sau 
Consumatorul nu își îndeplinește in mod repetat (mai mult de 2 ori in 6 luni calendaristice) obligațiile 
asumate prin prezentul contract, nici după ce i s-a dat in prealabil un preaviz de 5 zile. 

 

XII. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor 
Art. 12.1. Prezentul contract va fi guvernat si derulat in conformitate cu legile din România. 
Art. 12.2. Cumpărătorul 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. 12.3.Părțile vor depune toate eforturile necesare posibile, cu buna credința, pentru a soluționa pe 
cale amiabila orice disputa cauzata de sau in legătură cu prezentul contract. Daca Părțile nu ajung la o 
înțelegere amiabila in termen de 15 zile de la data notificării a unei astfel de dispute de către oricare 
dintre Părți, disputa va fi soluționata de instanța de judecata competenta de la sediul social al 
Furnizorului. 

 
XIII. Anexe 
Art. 13.1. Următoarele Anexe fac parte din prezentul Contract: 
Anexa 1. Condiții specifice si comerciale de contractare 
Anexa 2. Grafic Livrări pentru fiecare an contractual 

 
 

 

DISTRIGAZ VEST S.A. 
Prin DirectorGeneral 

(  ) 



DISTRIGAZ VEST S.A. 
Prin Director General 

(  ) 
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Anexa 1. Condiții specifice si comerciale de contractare 
 

Condițiile specifice si comerciale de contractare prezentate in cele ce urmează vor reflecta in detaliu ce 
s-a agreat intre părțile contractante. Informațiile comunicate si agreate de către părți in prezenta anexa 
vor prevala in fata altor prevederi contractuale care se refera la o tema identica. 

 

 Oferta acceptata de Consumator: OFERTA DGV FLEXIBIL 2019 

Preturi si tarife 

 
 

 
 Prețurile nu includ TVA și acciză; 
 Prețul de furnizare include serviciul de înmagazinare/echilibrare; 
 Abonamentul zilnic este fix pentru anul 2019 și asigură un preț de furnizare garantat indiferent de 

fluctuațiile prețului gazelor naturale pe piața eligibilă; 
 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; 

 

Facturare și modalități de plată 

Data emitere factură Până în data de 15 a lunii urmatoare lunii de livrare 

Termen de plată 30 zile calendaristice de la data emiterii 

Modalitate plată Plata prin oricare dintre modalitatile de plata 

convenite o puteti vizualiza, accesând site-ul: 

http://www.distrigazvest.ro/informatii/modalitat 

i-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 transmisa: 
electronic la adresa de e-mail:    
prin accesarea portalului furnizorului aflat la adresa: my.distrigazvest.ro 
prin posta la adresa:    

 
 

 

 Oferta este acceptata si asumata de către: 

 

 

 

 

Preț furnizare gaze naturale 0.119 lei/KWh 

Abonament gaze naturale 0.5 lei/zi/loc de consum 

Tarif de transport 0.012 lei/KWh 

Tarif reglementat de distribuție în functie de zona de distribuție si categorie consum 

 

https://www.distrigazvest.ro/informatii/tarife
https://www.distrigazvest.ro/informatii/tarife
http://www.anre.ro/
http://www.distrigazvest.ro/informatii/modalitati-de-facturare-si-plata
http://www.distrigazvest.ro/informatii/modalitati-de-facturare-si-plata


DISTRIGAZ VEST S.A. 
Prin Director General 

(  ) 
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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 C   

Str.  nr.  ,bl.  , ap.    

Oradea, județul Bihor 
 
 
 

Luna de livrare Cantitate contractată (MWh) 

Ianuarie 10.05 

Februarie 8.14 

Martie 6.09 

Aprilie 2.85 

Mai 1.28 

Iunie 0.72 

Iulie 0.48 

August 0.47 

Septembrie 1.01 

Octombrie 3.03 

Noiembrie 5.29 

Decembrie 7.98 

Total 47.38 

 
 

Nota: Consumul înscris reprezintă un consum generic pentru un client tip C1. 


