
CONTRACT 

 pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici 

nr. ...…………….. din anul …... luna ….. ziua … 

I. Părţi contractante 

SC GDF SUEZ Energy România SA, cu sediul în Bucuresti, B-dul Marasesti nr. 4-6, sectorul 4, cod poştal 040254, telefon 021/9366, 

fax 021/3012083, cod unic de înregistrare C.I.F. RO 13093222, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului J40/5447/09.06.2000, 

având codul IBAN nr. RO 08BRDE450SV06719094500, deschis la BRD SMCC, titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale 

emise de autoritatea de reglementare cu nr. 496/2005, reprezentată legal prin dl. David Yvonnick, Director General, denumită în 

continuare furnizor, în calitate de vânzător 
şi 

............................................................................................................, având buletinul/cartea de identitate seria ......, nr. .............., 

eliberat/eliberată la data de ..................................... de către ......................................., cod numeric personal ........................................., 

domiciliat în ................................, str. ....................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .. .., judeţul/sectorul ..................., cod poştal 

............, telefon (fix/mobil) .......................adresa de e-mail............................................................................, adresa de corespondenta 

................................................................................................................................................................................................... , 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 (ex: statutul asociaţiei de proprietari sau locatari). 

2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea în instalaţia de utilizare va fi in conformitate cu documentia tehnica avizata de 

operatorul zonal de distributie. 

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, respectiv .......... lei/MWh (cu TVA), 

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 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.  
 (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 

egal cu nivelul majorării de întârziere datorat pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, stabilit în condiţiile precizate 

de Codul de procedură fiscală. 

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: Transmiterea facturii se va realiza prin posta electronica, email  [  ]  sau  prin curier [  ]. 

Se va completa o singura optiune  

VIII. Art. 6. – (1) Prezentul contract este completat de Condiţiile-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la 

consumatorii casnici, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.77/2009 

privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, care fac parte integranta 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) SC GDF SUEZ Energy România SA 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, 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. 
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Anexa 1- la Contractul pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici 

Programul de consum 

Luna  Istoric de consum/ cantităţi lunare 

determinate în baza profilului de consum 

anual 

Program de consum 

solicitat de consumator 

 MC Unitati de energie 

(KWh) 

MC Unitati de energi 

(KWh) 

Ianuarie          -    

Februarie          -    

Martie          -    

Aprilie          -    

Mai          -    

Iunie          -    

Iulie          -    

August          -    

Septembrie          -    

Octombrie          -    

Noiembrie          -    

Decembrie          -    

Consum total     

* Consumul din tabelul de mai sus va fi baza de calcul pentru o eventuala factura, in cazul in care intr-o luna contorul dvs. nu 

se va putea citi. 
Pe parcursul derulării contractului de furnizare, părţile au dreptul să solicite motivat modificarea Programului de consum, cu minimum 

30 de zile anterior momentului modificării acestuia. 

Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de măsurare, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor. 

Solicit facturarea lunară a contravalorii serviciului de furnizare a gazelor naturale în baza indexului echipamentului de măsurare 

determinat prin autocitire. 

Da   Nu  

În situaţia în care autocitirea nu este transmisă cu respectarea condiţiilor şi a termenelor precizate de furnizor, facturarea se va realiza 

în baza Programului de consum, precizat mai sus.        

Anexa nr.2 : Date persoanele – la contractul de furnizare gaze naturale 

Declar că mi s-au adus la cunoştinţă prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, privind drepturile de intervenţie şi opoziţie.  

Sunt de acord cu folosirea datelor mele personale pentru a primi informaţii despre produse şi activităţi ale SC GDF SUEZ Energy 

România SA şi ale partenerilor săi: 

                                                  

Da   Nu  

Anexa nr. 3 - Alte modalităţi de notificare 

Consumatorul declară că este de acord sa fie notificat de către Furnizor în situaţiile prevăzute de art. 6 din contract şi prin utilizarea 

următoarelor modalităţi secundare de comunicare: fax, telefon, inclusiv mesaje text (SMS) la numărul de telefon declarat de 

consumator, şi e-mail. 

 

Da   Nu  

 

             FURNIZOR                                                                                                                         CONSUMATOR 

SC GDF SUEZ Energy România SA 

    Reprezentant in scopul semnarii,                                                                                                   Reprezentant legal,                                                                                       

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

 

 

 

 

 

 

 

Cod operator date CP 5167 


