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Subsemnatul/a ____________________________ în calitate de titular/împuternicit pentru locul de consum care face 
obiectul prezentului contract  declar că, la data semnării am solicitat încheierea acestuia. 
 
Subsemnatul/a________________________declar pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile art.15, alin. 
(4) din Ordinul ANRE nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali 
cu modificările ulterioare,  ca locul de consum, pentru care solicit încheierea contractului de furnizare gaze are 
destinaţia de locuinţă, gazele naturale urmând să fie utilizate numai pentru desfăşurarea activităţilor casnice. 
În cazul în care, voi intenţiona să schimb destinaţia spaţiului aferent locului de consum care face obiectul contractului 
de furnizare a gazelor naturale sau voi utiliza gazele naturale pentru desfăşurarea de activităţi 
comerciale/profesionale/sociale, mă oblig, în conformitate cu prevederile art.15 alin (6) din Ordinul ANRE NR.29/2016  
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali cu modificările ulterioare, să notific 
în scris DISTRIGAZ VEST SA, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data de la care gazele vor fi utilizate 
pentru consumul noncasnic. 
 
 
 
 
      CONTRACT – CADRU 

pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici 
nr. _____ din anul 2019, luna ___, ziua ____ 

 
I.
Părţile contractante 

 
DISTRIGAZ VEST SA cu sediul în ORADEA, str.Anghel I. Saligny, nr.8, judeţul BIHOR , cod poştal 410085, telefon 

0259/406 507, fax  0259/406 508,  cod de înregistrare fiscală RO 14370054, nr. de ordine la Oficiul Registrului 

Comerţului J05/996/2001, având codul IBAN nr.RO36 BTRL 0050 1202 7258 36XX, deschis la Banca Transilvania- 

filiala Oradea, titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale emise de Autoritatea de Reglementare cu 

nr.1858/10.10.2013, reprezentată legal prin Lazăr Mircea Florin în calitate de Director General, denumită în continuare 

furnizor,  

Şi ____________________________________________(nume și prenume),  

domiciliata în localitatea ___________________________,  

str. ___________________________, nr. _______,  bl._____, ap.____, et.____, tel:__________________, e-mail 

[_________________________________], judetul BIHOR, denumit în continuare consumator, persoana fizică, în 

calitate de client, au convenit incheierea prezentului contract. 

 Solicit comunicarea strict prin posta electronica  

 Solicit comunicarea strict prin curier  

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

1. Locul de consum Oradea, str. __________________, nr. ______, bl.______, ap.____, et.____ 

-     actul de proprietate nr. CF  __________ ORADEA 

 contractul de locaţiune (închiriere imobil) nr.____________  sau contractul de comodat nr. _____________ sau 

alte acte prevăzute de lege (ex: statutul asociaţiei de proprietari sau locatari) __________________________ 

2. Presiunea minimă de furnizare 0.02 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. 
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 IV. Durata contractului 

Art. 2. – Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durată nedeterminată, începând cu data de 

_________________; 

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

Art. 3. – (1) Preţul final reglementat pentru furnizarea gazelor naturale este de 138,49 RON/MWh, aprobat conform 

reglementărilor în vigoare prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

(ANRE), corespunzător categoriei C1 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 zile calendaristice de la data emiterii facturii.  

 

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. Alte clauze 

Art. 5. (1) Notificările, solicitarile, 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 

Pentru Furnizor 

Nume Reprezentant Vânzări:  ______________________ 

Adresa corespondență:          Piata Unirii, nr.1, Camera 5, Parter, Oradea, jud. Bihor (incinta Primariei Oradea) 

E-mail solicitări companie:      relatiiclienti@distrigazvest.ro 

E-mail reprezentant:          ______________________ 

Telefon contact:           0259/406.507 

 

Pentru Consumator 

Denumire:                              ______________________    

Adresa de corespondenta:      ______________________    

E-mail:                                  ______________________               

Telefon:                                 ______________________ 

    

 (2) Preţul final reglementat pentru furnizarea gazelor naturale este aprobat prin Ordin al Presedintelui Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) si poate suferi modificari ca urmare a modificarii tarifelor 

reglementate de transport, înmagazinare subterană, distribuție.   

 (3) Facturile pot fi transmise prin orice cale de comunicare mentionata de catre consumator, acesta recunoscand ca 

valoarea facturata a serviciilor care fac obiectul contractului au caracter cert, lichid si exigibil. Daca consumatorul 

pretinde ca nu a primit factura, acesta nu este exonerat de la plata contravalorii serviciilor prestate de Distrigaz Vest, 

http://www.distrigazvest.ro/contact
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putand fi eliberata consumatorului la cerere, o copie de pe factura sau prin platforma online 

https://my.distrigazvest.ro/auth. 

(4) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termenul stipulat la 

Art. 3 punctul  (2), atrage:  

a) perceperea de majorãri de întârziere, dacã obligaţia de platã nu a fost îndeplinitã în termen de 15 zile calendaristice 

de la data scadenţei; nivelul majorãrii de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de 

întârziere, începând cu ziua urmãtoare scadenţei şi pânã la achitarea integralã a facturii, inclusiv ziua plãţii; nivelul 

majorarii de întârziere este egal cu nivelul majorarii de intarziere datorat pentru neplata la termen a obligatiilor catre 

bugetul de stat, stabilit in conditiile precizate de Cod procedura fiscala; totalul majorãrilor de întârziere nu poate depãşi 

nivelul debitului; 

b) întreruperea furnizãrii gazelor naturale, începând cu a 46-a zi calendaristicã de la data emiterii facturii, cu un preaviz 

de 15 zile calendaristice; modalitatea de transmitere a preavizului se alege de furnizor; 

c) rezilierea contractului de drept, începând cu a 181-a zi calendaristicã de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 

zile calendaristice, în cazul în care consumatorul nu achitã integral contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor 

naturale şi a majorãrilor de întârziere. 

Rezilierea nu are efecte asupra obligatiilor existente si scadente. 

 

(5) Conform Ordin ANRE 29/2016 consumatorul are obligatia : 

 sa achite furnizorului tariful aferent reconectarii, in vederea reluarii furnizarii gazelor naturale sistate pentru 

neindeplinirea obligatiei de plata la scadenta; 

 sa constituie in favoarea furnizorului, la solicitarea acestuia, o garantie financiara pentru o perioada de consum 

echivalent de maxim un an, in cazul constatarii unor actiuni menite sa denatureze in orice fel indicatiile 

echipamentelor de masurare sau sa sustraga gazele naturale prin ocolirea echipamentelor de masurare; 

 sa notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevazute in contract, in termen de 30 de zile de 

la modificare; 

 sa notifice furnizorului intentia de schimbare a destinatiei spatiului sau de utilizare a gazelor pentru desfasurarea de 

activitati comerciale / profesionale / sociale, in termen de 30 de zile inainte de data la care va schimba destinatia 

folosirii gazelor; 

 

Art. 6. Prelucrarea datelor cu caracter personal  

Distrigaz Vest SA prelucrează datele dvs. cu caracter personal în vederea încheierii și executării contractului de 

furnizare reglementată a gazelor naturale și în virtutea îndeplinirii obligațiilor legale ale furnizorului de gaze naturale, 

potrivit art. 6(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 

(“GDPR”). 

Pentru facilitarea desfășurării activităților aflate în legătură cu contractul de furnizare a gazelor naturale și în vederea 

îndeplinirii obligațiilor legale, putem comunica datele dumneavoastră către autorități publice, operatori terți sau 

împuterniciți ai Distrigaz Vest SA. Toate informațiile relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

companie se regăsesc în cadrul politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal disponibile pe site-ul 

http://www.distrigazvest.ro/ sau pot fi obținute prin transmiterea unei solicitări la adresa dpo@distrigazvest.ro. 

https://my.distrigazvest.ro/auth
http://www.distrigazvest.ro/
mailto:dpo@distrigazvest.ro
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Vă informăm că în temeiul GDPR aveți următoarele drepturi: 

Dreptul de acces - prin intermediul căruia se poate obține din partea Distrigaz Vest SA o confirmare a faptului că 

datele sale personale sunt sau nu prelucrate.  

Dreptul la rectificare - acesta presupune posibilitatea de a solicita Distrigaz Vest SA să rectifice datele inexacte care 

le privesc; 

Dreptul de a fi uitat – prin intermediul căruia poate obține ștergerea datelor sale de către operator, în anumite condiții 

prevăzute în GDPR; 

Dreptul la restricționarea prelucrării – apare în situația unei prelucrări inexacte, ilegale sau a exercitării dreptului la 

opoziție de către persoana vizată; 

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat 

Distrigaz Vest SA 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; 

Dreptul la opoziție – presupune inclusiv dreptul de a se opune creării de profiluri. 

Dreptul la informare – presupune informarea de o manieră concisă, transparentă și ușor accesibilă a persoanelor 

vizate cu privire la datele prelucrate. 

Dreptul de a vă adresa ANSPDCP în cazul în care sesizați o  încălcare a GDPR. 

 

Art. 7.  (1) Prezentul contract este completat de Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale 

la consumatorii casnici, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea 

reglementata 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) DISTRIGAZ VEST SA ORADEA se obligă să informeze consumatorul asupra condiţiiilor standard pentru furnizarea 

reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, precum şi a oricăror modificări şi completări ale acestora, 

dispuse de ANRE 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, factura,scrisoare, 

ş.a.). 

Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare având aceeaşi valoare juridică. 

 

 

FURNIZOR                                                                                 CONSUMATOR                                                                                               

DISTRIGAZ VEST S.A.                                                              _______________________________ 

 

 

DIRECTOR GENERAL                                                                Nume Prenume 

 

                                                                                                   _______________________________ 

                                                                                                   Semnatura Consumator                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                              

  

                                                                                                     Întocmit, 
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Anexa 
Contract cadru nr. _______/_____________ 

 

                                           Programul de consum  

 Nr. 
crt. 

Perioada de Livrare Punct de Consum 

 
Str.____________________________________ 
 
nr.___ bl._____, ap.____, sc.____ 

Cantitate 
(MWh) 

1 Ianuarie 10.05 

2 Februarie 8.14 

3 Martie 6.09 

4 Aprilie 2.85 

5 Mai 1.28 

6 Iunie                                    0.72 

7 Iulie 0.48 

8 August 0.47 

9 Septembrie 1.01 

10 Octombrie 3.03 

11 Noiembrie 5.29 

12 Decembrie 7.98 

 Total 47.38 

 

 

*Pe parcursul derularii contractului de furnizare, partile au dreptul sa solicite motivat modificarea programului de 

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

 

 

 

 

FURNIZOR                                                                                 CONSUMATOR                  

                                                                                 

DISTRIGAZ VEST S.A.                                                              _______________________________ 

 

DIRECTOR GENERAL                                                                 Nume Prenume 

                                                                                                   _______________________________ 

                                                                                                   Semnatura Consumator                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                           

                                                    

                                                                                                    Întocmit, 


