
 
 
 

DECIZIA nr. 182/10.03.2005 
privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor 

naturale pentru consumatorii  captivi  
 

            În temeiul prevederilor art. 8, lit. m), respectiv ale art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea gazelor 
nr. 351/2004, 
 
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite 
prezenta decizie  
 
Art. 1 – Se aprobă: 
a) contractul-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii  captivi 
casnici - clauze specifice de contractare, prevăzut în anexa nr.1; 
b) contractul-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii  captivi 
noncasnici - clauze specifice de contractare, prevăzut în anexa nr. 2. 
 
Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei decizii, se abrogă Decizia preşedintelui ANRGN 
nr. 1/03.11.2000 privind aprobarea Contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru 
consumatorii  captivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 bis din 26 
ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art. 3 – Anexele nr. 1şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie. 
 
Art. 4 – Compartimentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Gazelor Naturale, precum şi părţile din contractele de furnizare reglementată a gazelor 
naturale pentru consumatorii  captivi au obligaţia să aducă la îndeplinire prevederile prezentei 
decizii. 
 
Art. 5 – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I şi va intra în 
vigoare la data de 1 aprilie 2005. 
 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE 
 ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 

ŞTEFAN COSMEANU 
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Anexa nr.1 
 

CONTRACT – CADRU 
de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici 

nr. .... din anul ...., luna ......., ziua ...... 
- clauze specifice de contractare - 

 
 
 

I. Părţile contractante 
 
“I. Părţile contractante 
........…………….., cu sediul în .........., str. .......... nr. .........., judeţul/sectorul .........., 
cod poştal .........., telefon .........., fax .........., cod unic de înregistrare .........., atribut 
fiscal .........., nr. de ordine la oficiul registrului comerţului ……….., având codul 
IBAN nr. .........., deschis la .........., titular al licenţei de distribuţie emise de ANRGN 
cu nr. .......... şi al licenţei de furnizare emise de ANRGN  cu nr. …………., 
reprezentată legal prin .........., denumită în continuare furnizor de gaze naturale, 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 .........., / 
asociaţia de locatari din ………, cu adresa în …….reprezentată prin ……………, 
cont nr. ………, deschis  la …………, cod poştal .........., telefon .........., 
denumit/denumită în continuare consumator casnic de gaze naturale, persoană fizică, 
în calitate de client, 
sau 
asociaţia de proprietari ........…………………..., cu sediul în ........…………, str. 
.......... nr. .........., judeţul/sectorul .........., cod poştal .........., telefon .........., fax .........., 
înregistrată la ……….. sub nr. .........., cod fiscal .........., având codul IBAN nr. .........., 
deschis la .........., reprezentată legal prin .........., denumită în continuare consumator 
casnic de gaze naturale, persoană juridică, în calitate de client,  
 
au convenit încheierea prezentului contract. 
 
II. Date şi documente generale (se completează de furnizor) 
 
1. Locul de consum ....../(localitatea, judeţul/sectorul, strada, numărul)/.........., având 

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

 
Art. 1. – Racordarea instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic este :  
□ la sistemul de distribuţie a gazelor naturale/ la conductele din amonte; 
□ la sistemul naţional de transport al gazelor naturale. 
 
  
Art. 2. – Modalitatea de citire a contorului este: 
□ prin citire directă, de către personalul împuternicit al furnizorului; 
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□ prin autocitire; 
□ automată, în sistem de preplată cu cartelă-client; 
□ ..............., altă modalitate. 

 
III.   Condiţii generale de contractare 
 

Art. 3. – (1) Clauzele referitoare la drepturile şi obligaţiile părţilor, delimitarea 
instalaţiei de utilizare, măsurarea gazelor naturale furnizate, forţa majoră, modul de 
recalculare a consumului ca urmare a defectării aparatelor de măsură, precum şi 
definirea termenilor utilizaţi în contract sunt prevăzute în „Condiţiile generale de 
contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale”. 

(2) Furnizorul are obligaţia să remită consumatorului casnic, la cererea acestuia, 
„Condiţiile generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze 
naturale”, aprobate prin decizie a preşedintelui ANRGN publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. Aceste Condiţii generale  vor fi de asemenea afişate la 
sediile, sucursalele şi casieriile furnizorului. 
 
IV. Obiectul contractului  
 

Art. 4. – Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea în regim reglementat 
a gazelor naturale, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni, pentru sau în 
legătură cu furnizarea gazelor naturale, asigurate de furnizor la locul de consum, 
inclusiv rezervarea unei capacităţi pentru consumatorul conectat în sistemul de 
distribuţie şi reglementarea raporturilor dintre furnizor şi consumatorul casnic privind 
furnizarea, condiţiile de utilizare, facturarea şi plata gazelor naturale. 
 
V. Durata contractului 
 
Art. 5. – Contractul de furnizare se încheie pe durată nedeterminată. 

 
 

VI.  Preţul final reglementat al gazelor naturale; modalităţi şi condiţii de plată 
 
Art. 6. – (1) Preţul final reglementat al gazelor naturale furnizate în baza 

prezentului contract, prevăzut în anexa nr. 1, este aprobat prin ordin al preşedintelui 
ANRGN, pentru furnizorul şi pentru categoria în care consumatorul casnic se 
încadrează. 

 (2) Încadrarea consumatorului casnic într-una din categorii se face conform 
anexei nr.2. 

Art. 7. - (1) Plata contravalorii facturii reprezentând serviciile de furnizare a 
gazelor naturale prestate se face în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii 
facturii de către furnizor. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul 
se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare. 

(2) Plata gazelor naturale consumate se va efectua prin următoarele modalităţi: 
a) cu numerar - la casieria furnizorului/la cititor-încasator/în alte locuri stabilite de 

furnizor; 
b) fără numerar - prin orice instrument legal de plată, convenit de părţi. 

(3) În cazul în care plata se realizează în condiţiile alin. (2) lit. b), aceasta se 
consideră efectuată la data la care suma intră în contul furnizorului. 
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(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care contorul de măsurare 
este cu sistem de preplată cu cartelă-client, plata se face astfel: 

a) lunar, în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii de către furnizor a 
facturii reprezentând contravaloarea abonamentului, dacă este necesar; 

b) anticipat, pentru contravaloarea cantităţii de gaze naturale, încărcată pe cartelă 
şi calculată în funcţie de componenta volumetrică. 

(5) În cazul în care se aplică prevederile alin. (4), furnizorul va stabili pentru 
fiecare încărcare un prag minim şi un prag maxim, acestea reprezentând cantitatea 
minimă şi, respectiv, maximă de gaze naturale, plătită în avans prin încărcarea 
cartelei; furnizorul va stabili nivelurile minime şi maxime, diferenţiate pe subcategorii 
de consumatori casnici şi perioade de consum, şi le va publica la punctele de 
încărcare/reîncărcare a cartelei-client, consumatorii având dreptul să opteze pentru 
nivelul necesar. 

 (6) În cazul modificării preţului final reglementat, în momentul încărcării cartelei-
client cu un nou credit, calculul contravalorii consumului de gaze naturale se face prin 
aplicarea preţului final reglementat al gazelor naturale în vigoare. 
NOTĂ: La art. 7, alin. (4) – (6) se vor prelua în contractele transmise de furnizor, 
exclusiv în cazul consumatorilor casnici al căror consum este determinat prin 
intermediul contorului de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă-client. 
 
 
VII.  Răspunderea contractuală 
 

Art. 8. – (1) Neachitarea, de către consumatorul casnic, a facturii reprezentând 
contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, în condiţiile art. 7 
alin. (1) sau art. 7 alin. (4) lit. a), atrage: 

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere calculată asupra valorii 
neachitate, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi calendaristică de la data 
emiterii facturii, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, în cazul 
neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
scadenţei;  

b) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu a 41-a zi calendaristică de la 
data emiterii facturii,  fără preaviz,  în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată, inclusiv 
a majorărilor de întârziere; 

c) posibilitatea rezilierii contractului printr-o notificare transmisă de furnizor, 
rezilierea operând de drept, şi fără punere în întârziere, după 60 de zile calendaristice 
de la data emiterii facturii, şi /sau debranşării, în cazul în care consumatorul nu a 
achitat integral contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, 
majorările de întârziere datorate furnizorului, şi nu a constituit garanţia în 
conformitate cu prevederile din „Condiţiile generale de  contractare pentru 
consumatorii captivi casnici de gaze naturale”. 

(2) În condiţiile permiterii accesului de către consumator, furnizorul este obligat, 
în termen de maximum 24 de ore, să asigure reluarea furnizării, în situaţia în care 
consumatorul casnic îşi achită integral obligaţiile de plată scadente, tarifele aferente 
reconectării, face dovada acesteia şi constituie garanţia în conformitate cu prevederile 
„Condiţiilor generale de  contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze 
naturale”. 

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) cazurile în care contractul de 
furnizare a fost reziliat; în acest caz, se va încheia un nou contract de furnizare, sub 
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condiţia achitării în prealabil a facturilor restante, a majorărilor de întârziere şi a 
tarifelor aferente reconectării, precum şi a constituirii garanţiei în conformitate cu 
prevederile „Condiţiilor generale de  contractare pentru consumatorii captivi casnici 
de gaze naturale”. 

Art. 9.  Pentru obligaţiile contractuale neîndeplinite, altele decât obligaţia de plată 
a consumatorului prevăzută la art. 8 alin. (1), partea în culpă va plăti celeilalte părţi 
daune-interese, conform „Condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii 
captivi casnici de gaze naturale”, precum şi altor reglementări în vigoare. 

 
 
VIII. Încetarea contractului 
 

Art. 10. – (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale încetează: a) neplata facturilor şi 
a majorărilor de întârziere aferente în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. 
c) sau neconstituirea garanţiei conform „Condiţiilor generale de  
contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale”;  

b) în cazul declanşării procedurii falimentului furnizorului, printr-o hotărâre 
judecătorească de deschidere a procedurii rămasă irevocabilă; 

c) prin denunţare unilaterală. 
(2) Furnizorul de gaze naturale poate rezilia unilateral contractul, fără punere în 

întârziere şi fără nici o altă formalitate în caz de consum fraudulos, precum şi în 
celelalte cazuri prevăzute de lege. 

(3) Consumatorul casnic poate denunţa unilateral contractul de furnizare a gazelor 
naturale, pe baza unei notificări prealabile adresate  şi înregistrate la furnizor cu cel 
puţin 30 de zile calendaristice înainte de momentul în care denunţarea devine efectivă.  
Denunţarea va deveni efectivă numai la finalul lunii în care expiră termenul de 30 de 
zile precizat, sub condiţia achitării tuturor obligaţiilor de plată. 

(4) Rezilierea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor 
decurgând din executarea contractului până la momentul rezilierii acestuia. 
 
IX. Clauze finale 
 

Art. 11. – Dispoziţiile prezentului contract-cadru se completează cu prevederile 
Codului comercial, ale Codului civil şi cu celelalte reglementări specifice în vigoare. 

Art. 12. – Neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau cele rezultate 
din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia care nu pot fi rezolvate pe cale 
amiabilă vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă ori vor fi supuse 
arbitrajului. 

Art. 13. – (1) Clauzele cuprinse în prezentul contract pot fi modificate şi/sau 
completate prin acte adiţionale, cu acordul părţilor, sub condiţia ca acestea să nu 
contravină prevederilor contractului-cadru, precum şi altor prevederi legale în 
vigoare. 

(2) Prin derogare de la alin.(1), în cazul modificării preţurilor finale reglementate 
şi/sau a termenelor de plată, prin ordin/decizie a preşedintelui ANRGN, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, ulterior/concomitent cu data semnării 
prezentului contract, acestea vor face parte de drept din prezentul contract.  

 
Art. 14. – Anexa nr. 1 - „Preţul final reglementat al gazelor naturale”, Anexa nr. 2 

- „Modalitatea de încadrare a consumatorilor casnici în tranşe de consum”,  fac parte 
integrantă din prezentul contract-cadru. 
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Art. 15. – Alte clauze 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
 
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, 

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

 
 

Anexa nr. 1 
 
 

Preţul final reglementat al gazelor naturale- nu include TVA 
     
Preţul final reglementat al gazelor naturale este format dintr-un: 
a) abonament zilnic în valoare de ............... lei/zi; 
b) componentă volumetrică în valoare de ...................lei/1000 mc. 

 
 
 
 

Anexa nr. 2 
 

Modalitatea de încadrare a consumatorilor casnici în tranşe de consum 
 

Art. 1. – Încadrarea consumatorilor se face, de către furnizor, pentru fiecare loc de 
consum în parte, pentru o perioadă determinată de 1 an, în intervalul 1 ianuarie – 31 
decembrie, în funcţie de modul de conectare a respectivului loc de consum, de 
istoricul de consum înregistrat pentru respectivul loc şi de debitul maxim instalat. 

Art. 2. – În cazul unui consumator casnic, pentru care nu există istoric de consum, 
încadrarea se va face de către furnizor având în vedere debitul maxim instalat aferent 
locului de consum. 

Art. 3. – Furnizorul va modifica încadrarea numai la începutul fiecărei perioade 
determinate, pentru intervalul menţionat anterior, în situaţia în care consumul 
înregistrat în cursul anului precedent nu corespunde încadrării existente. 

Art. 4. – (1) Furnizorul este îndreptăţit să analizeze şi să reîncadreze consumatorul 
casnic într-o altă categorie, în funcţie de: 
a) consumul înregistrat în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie, pentru consumatorii 

care au înregistrat un consum continuu în acest interval; 
b) consumul înregistrat în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie şi debitul maxim 

instalat, pentru consumatorii care nu au înregistrat un consum continuu în acest 
interval. 
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(2) În cazul reîncadrării consumatorului, furnizorul va recalcula abonamentul 
plătit de consumator în perioada determinată prevăzută la art. 1, şi va returna sau 
recupera de la acesta diferenţa de abonament rezultată.  

Art. 5. - Regularizarea se va face pe bază de factură distinctă, iar recalcularea se 
va face pe baza abonamentelor în vigoare în perioada anterioară, corespunzătoare 
categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat. Plata facturii de regularizare se va 
face în condiţiile prevăzute la art. 7, cu angajarea corespunzătoare a răspunderii 
contractuale, în condiţiile stipulate în contract. 

Art. 6. – În situaţia reîncadrării consumatorului casnic, furnizorul este obligat să 
transmită acestuia, un act adiţional care să precizeze noua încadrare.   

Art. 7. - Consumatorul casnic, pentru locul de consum ...., se încadrează în una din 
următoarele categorii, definite în funcţie de modul de conectare şi de consumul anual, 
astfel: 
 
 
A. Consumatori casnici conectaţi direct în sistemul de transport: 

A.1. consumatori finali cu un consum anual de până la 124.000 mc. 
 
B. Consumatori casnici conectaţi în sistemul de distribuţie: 

B.1. consumatori finali cu un consum anual de până la 2.400 mc; 
B.2. consumatori finali cu un consum anual între 2.401 mc şi 12.400 mc; 
B.3. consumatori finali cu un consum anual între 12.401 mc şi 124.000 mc. 

 
 

 
 
 



 1

                                                                                           ANEXA Nr. 2  
   

CONTRACT-CADRU 
de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi 

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

- clauze specifice de contractare -  
 
    I. Părţile contractante 
 
SC .................., cu sediul în .........., str. .........., nr. .........., judeţul/sectorul .........., cod 
poştal .........., telefon .........., fax .........., cod unic de înregistrare............................, 
atribut fiscal ................, nr. de ordine la oficiul registrului comerţului ...................., 
având codul IBAN nr. ...............,  deschis la .........., titular al licenţei de distribuţie 
emise de ANRGN  cu nr. ………….  şi al licenţei de furnizare emise de ANRGN cu 
nr. .........., reprezentată legal prin ......................, denumită în continuare furnizor de 
gaze naturale, în calitate de vânzător, 
    şi ................., cu sediul în .........., str. .........., nr. .........., judeţul/sectorul .........., cod 
poştal .........., telefon ........., fax .........., cod fiscal .........., înregistrată la 
............................, reprezentată legal prin ................ / cod unic de înregistrare.........., 
atribut fiscal ..................., nr. de ordine la oficiul registrului comerţului ....................., 
având codul IBAN nr. .........., deschis la .........., reprezentată legal prin ................, 
denumită în continuare consumator noncasnic de gaze naturale, în calitate de client, 
au convenit încheierea prezentului contract. 
 
    II. Date si documente generale – se vor completa de către furnizor 
 
1. Locul de consum ....../(localitatea, judeţul/sectorul, strada, numărul)/.........., având 
actul de proprietate nr. ............................, contractul de locaţiune (închiriere imobil) 
nr. ......................... sau alte acte prevăzute de lege ..................................................... 
2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale va fi între ....... şi ............ (bar). 
3. Presiunea minimă tehnologică P1 ……. (bar); presiunea de avarie P2………. (bar) 
– se va completa, după caz, pentru consumatorii noncasnici ale căror procese 
tehnologice impun asigurarea de către furnizor a acestor  niveluri de presiune  
 
 
Art. 1 . – Pentru locul de consum prevăzut în prezentul contract, consumatorul 
noncasnic se încadrează în una din următoarele categorii:  
A. consumator industrial; 
□ consumator din industria chimică; 
□ producător de energie electrică şi/sau termică; 
□ alţi consumatori  industriali; 

B. consumator comercial; 
C. alţi consumatori  noncasnici. 
 
Art. 2 . – (1) Racordarea instalaţiei de utilizare a consumatorului noncasnic pentru 
locul de consum din prezentul contract este:  
□ la sistemul de distribuţie a gazelor naturale/la conductele din amonte; 
□ la Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale. 
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(2) Delimitarea instalaţiei de utilizare a consumatorului noncasnic faţă de 
conducta din amonte/sistemul naţional de transport/sistemul de distribuţie a gazelor 
naturale se face, după caz, la: 

 
a) ieşirea din staţia de reglare-măsurare; 
 
sau 
 
b) ieşirea din postul de reglare-măsurare; 

 
sau 
 
c) ieşirea din robinetul de branşament.  

 
III.   Condiţii generale de contractare 
 

Art. 3. – (1) Clauzele referitoare la drepturile şi obligaţiile părţilor, măsurarea 
gazelor naturale furnizate, forţa majoră, modul de recalculare a consumului ca urmare 
a defectării aparatelor de măsură, precum şi definirea termenilor utilizaţi în contract 
sunt prevăzute în „Condiţiile generale de contractare pentru consumatorii captivi 
noncasnici de gaze naturale”. 
(2) Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia consumatorului noncasnic, la cererea 
acestuia, „Condiţiile generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze 
naturale”, aprobate prin decizie a preşedintelui ANRGN, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. Aceste Condiţii generale  vor fi de asemenea afişate la 
sediile, sucursalele şi casieriile furnizorului . 
 
IV. Obiectul contractului 
 
 Art. 4. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea în regim reglementat a 
gazelor naturale, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni, pentru sau în 
legătură cu furnizarea gazelor naturale, asigurate de furnizor la locul de consum, 
inclusiv rezervarea unei capacităţi pentru consumatorul conectat în sistemul de 
distribuţie şi reglementarea raporturilor dintre furnizor şi consumatorul noncasnic 
privind furnizarea, condiţiile de utilizare, facturarea şi plata gazelor naturale. 
 
V. Condiţii de desfăşurare a activităţii de furnizare reglementată a gazelor 
naturale 
 
Art. 5. – (1) Furnizarea gazelor naturale la locul de consum se va face: 
a) în mod constant şi continuu, fără limită de consum, cu excepţia cazurilor de 
limitare şi întrerupere prevăzute în „Condiţiile generale de contractare a gazelor 
naturale pentru consumatorii noncasnici” (pentru consumatorul noncasnic cu un 
consum anual mai mic sau egal cu 1.240.000 mc ); 
b) conform graficului convenit de părţi şi prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul 
contract, cu excepţia cazurilor de limitare şi întrerupere prevăzute în „Condiţiile 
generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale”; părţile se 
obligă să-şi notifice cu 30 de zile calendaristice înainte de luna de livrare orice 
modificare a cantităţilor lunare de gaze naturale, care variază cu +/- 5% faţă de cele 
prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract (pentru consumatorul noncasnic cu un 
consum anual de peste 1.240.000 mc). 
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(2) Consumatorul noncasnic, conectat direct în sistemul naţional de transport al 
gazelor naturale, care se încadrează în categoriile A3, A4 sau A5, astfel cum acestea 
sunt prevăzute în anexa nr. 2, poate prelua, în regim variabil, cantităţile de gaze 
naturale contractate, prevăzute în anexa nr. 1, cu acordul furnizorului, în funcţie de 
resursele existente ale acestuia, în limita a +/- 5% din cantitatea zilnică convenită, dar 
nu mai mult de 2% din cantitatea totală contractată lunar. 
(3) Consumatorul noncasnic conectat în sistemul de distribuţie, care se încadrează în 
categoriile B5 sau B6, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. 2, stabileşte, de 
comun acord cu furnizorul, un vârf de consum de ........... mc/h, aferent zilei cu cel mai 
mare consum de gaze naturale pe perioada unui an calendaristic. 
 
     
VI. Durata contractului 

 
Art. 6. (1)Contractul de furnizare se încheie pe durată de minimum un an.  
(2) Prelungirea contractului se poate realiza cu acordul părţilor; nedenunţarea, în scris, 
de către părţi a contractului, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data 
expirării duratei de valabilitate, atrage după sine prelungirea de drept a acestuia, 
pentru o durată egală cu aceea convenită iniţial. 
 
 
VII. Preţul final reglementat al gazelor naturale; modalităţi şi condiţii de plată 
    
Art. 7. – (1) Preţul final reglementat al gazelor naturale furnizate în baza prezentului 
contract, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul contract, este aprobat prin ordin al 
preşedintelui ANRGN, pentru furnizorul şi pentru categoria în care consumatorul 
noncasnic se încadrează. 
 (2) Încadrarea consumatorului noncasnic într-una din categorii se face conform 
anexei nr. 2. 
Art. 8. – (1) Plata facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare a 
gazelor naturale prestate se face în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii 
facturii de către furnizor.  În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul 
se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare. 
(2) Plata gazelor naturale consumate se realizează prin orice instrument legal de plată, 
convenit de părţi, obligaţia în cauză considerându-se îndeplinită la data intrării 
sumelor respective totale în contul furnizorului. 
 
VIII. Răspunderea contractuală 
 
Art. 9. - (1) Neachitarea, de către consumatorul noncasnic, a facturii reprezentând 
contravaloarea serviciile de furnizare a gazelor naturale prestate, în condiţiile art. 8 
alin. (1), atrage: 
a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere calculată asupra valorii neachitate, 
egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare 
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi calendaristică de la data emiterii 
facturii, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, în cazul 
neîndeplinirii obligaţiei de plată în termenul de graţie prevăzut de Legea nr. 469/2002 
privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, cu modificările 
ulterioare. Totalul majorărilor de întârziere poate depăşi cuantumul sumei asupra 
căreia sunt calculate; b) limitarea furnizării gazelor naturale, atunci când este posibil 
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din punct de vedere tehnic, cu un preaviz transmis cu minimum 3 zile calendaristice 
înainte de limitare, în ziua imediat următoare expirării termenului de graţie prevăzut 
în Legea nr. 469/2002, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată, inclusiv a 
majorărilor de întârziere aferente; 
c) întreruperea furnizării gazelor naturale, cu preaviz transmis cu minimum 3 zile 
calendaristice înainte de întrerupere, începând cu a 6-a zi calendaristică de la 
expirarea termenului de graţie prevăzut în Legea nr. 469/2002, în cazul neîndeplinirii 
obligaţiei de plată, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente; 
d) posibilitatea rezilierii prezentului contract, printr-o notificare trimisă de furnizor, 
rezilierea operând de drept, fără punere în întârziere şi/sau a debranşării, în cazul 
neachitării debitelor restante începând cu a 31-a zi calendaristică de la  expirarea 
termenului de graţie prevăzut în Legea nr. 469/2002; 
e) posibilitatea rezilierii prezentului contract, în conformitate cu prevederile 
„Condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale”, 
printr-o notificare trimisă de furnizor, rezilierea operând de drept, fără punere în 
întârziere. 
(2) Prin derogare de la alin (1), lit. b), în situaţia în care din punct de vedere tehnic nu 
este posibilă limitarea, termenul de întrerupere a furnizării, respectiv de reziliere a 
contractului şi de debranşare se vor reduce în mod corespunzător, prin luarea măsurii 
întreruperii în termenul prevăzut în alin. (1) lit. b).  
(3) În condiţiile permiterii accesului de către consumator, furnizorul este obligat, în 
termen de maximum 24 de ore, să asigure reluarea furnizării în situaţia în care 
consumatorul noncasnic îşi achită integral obligaţiile de plată scadente, face dovada 
acesteia, şi constituie garanţia în conformitate cu prevederile „Condiţiilor generale de 
contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale”. 
(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile în care contractul de furnizare a 
fost reziliat; în acest caz, se va încheia un nou contract de furnizare, sub condiţia 
achitării în prealabil a facturilor restante, a majorărilor de întârziere şi a tarifului 
aferent de reconectare, precum şi a constituirii garanţiei în conformitate cu prevederile 
„Condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale”.  
Art. 10. – (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, altele decât obligaţiile de 
plată ale consumatorului prevăzute la art. 9, partea în culpă va plăti celeilalte părţi 
daune-interese, conform „Condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii 
noncasnici de  gaze naturale”. 
(2)  Nivelul maxim al daunelor-interese datorate potrivit alin. (1), stabilit de comun 
acord de părţi, este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul contract.  
 
IX. Încetarea contractului 
 
Art. 11. – (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale încetează: 
a) prin ajungere la termen, în situaţia în care a fost încheiat pentru o perioadă 

determinată şi intenţia de reziliere este notificată cu minimum 30 de zile 
calendaristice înainte de termenul stabilit pentru încetare; 

b) în cazul declanşării procedurii falimentului furnizorului şi/sau al consumatorului 
noncasnic, după caz; 

c) prin neplata facturilor, conform art. 9 alin. (1) lit. d) sau în caz de neconstituire a 
garanţiei conform „Condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii 
noncasnici de gaze naturale”;  

d) prin denunţare unilaterală; 



 5

e) prin reziliere, în cazul neexecutării de către una dintre părţi a obligaţiilor sale 
contractuale, altele decât cele prevăzute la litera c). În acest caz, rezilierea va 
deveni efectivă, în situaţia în care neexecutarea obligaţiei nu este remediată de 
partea în culpă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea de la cealaltă 
parte a unei notificări în acest sens. 

(2) Furnizorul de gaze naturale poate rezilia unilateral contractul fără punere în 
întârziere şi fără nici o altă formalitate în caz de consum fraudulos, precum şi în 
celelalte cazuri prevăzute de lege. 
(3) Consumatorul noncasnic poate denunţa unilateral contractul de furnizare a gazelor 
naturale numai în cazurile specificate în Condiţiile generale, pe baza unei notificări 
prealabile adresate şi înregistrate la furnizor cu cel puţin 30 de zile calendaristice 
înainte de momentul în care denunţarea devine efectivă. Denunţarea va deveni 
efectivă numai la finalul lunii în care expiră termenul de 30 de zile precizat, cu 
condiţia achitării tuturor obligaţiilor de plată. 
(4) Rezilierea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor decurgând 
din executarea contractului până la momentul rezilierii acestuia. 
 
    X. Clauze finale 
 
Art. 12. – Dispoziţiile prezentului contract-cadru se completează cu prevederile 
Codului comercial, ale Codului civil şi cu celelalte reglementări specifice în vigoare. 
Art. 13. – Neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau cele rezultate din 
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia care nu pot fi rezolvate pe cale 
amiabilă vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă ori pe calea 
arbitrajului. 
Art. 14. - (1) Clauzele cuprinse în prezentul contract pot fi modificate şi/sau 
completate prin acte adiţionale, cu acordul părţilor, sub condiţia ca acestea să nu 
contravină prevederilor contractului-cadru, precum şi altor reglementări în vigoare. 
(2) Prin derogare de la alin.(1), în cazul modificării preţurilor finale reglementate 
şi/sau a termenelor de plată, prin ordin/decizie a preşedintelui ANRGN, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, ulterior/concomitent cu data semnării 
prezentului contract, acestea vor face parte de drept din prezentul contract. 
Art. 15. - Anexa nr. 1 - „Graficul de furnizare a cantităţilor de gaze naturale 
contractate”, anexa nr. 2 - „Modalitatea de încadrare a consumatorilor noncasnici în 
tranşe de consum”, anexa nr. 3 - „Preţul final reglementat al gazelor naturale” şi anexa 
nr. 4- „Nivelul maxim al daunelor - interese” fac parte integrantă din prezentul 
contract-cadru. 
Art. 16 – Alte clauze: 
................................................... 
.................................................. 
 
NOTĂ 
 
1.     În situaţia în care se va încheia un singur contract, pentru mai multe locuri de 
consum ale aceluiaşi consumator noncasnic, Cap. II – Date şi documente generale, art. 
2, anexa nr. 1 şi anexa nr. 3 vor fi stabilite distinct pentru fiecare loc de consum. 
2.       În contractele de furnizare transmise spre semnare de furnizor, acesta va prelua 
din contractul-cadru clauzele specifice pentru consumatorul noncasnic cu un consum 
anual de până la 1.240.000 mc, respectiv pentru consumatorul noncasnic cu un 
consum anual de peste 1.240.000 mc. 
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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, 
           ...................                                                                       ................... 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXA nr. 1 
 

 
 

GRAFIC DE FURNIZARE A CANTITĂŢILOR DE GAZE NATURALE CONTRACTATE 
(pentru consumatorul noncasnic cu un consum anual de peste 1.240.000 mc) 

 
Perioada 

de 
livrare 
(luna) 

Cantitatea 
lunară * 

- istoric de 
consum -  

 (mii mc/luna) 

Cantitatea 
prognozată**/ 

lună 
 (mii mc/lună)

Media 
zilnică    

(mii mc/zi)

Media orară 
(mii mc/h) 

     
* se completează de către furnizor, la semnarea contractului şi poate fi acceptată de consumator;  
** se completează de către consumatorul noncasnic, dacă necesarul acestuia este diferit de istoricul de 
consum şi va fi acceptată de furnizor 

 
 

 
 

 
 
 

 
ANEXA nr. 2 

 
 

Modalitatea de încadrare a consumatorilor noncasnici în tranşe de consum 
 
Art. 1. – Încadrarea consumatorilor se face, de către furnizor, pentru fiecare loc de 
consum în parte, pentru o perioadă determinată de 1 an, în intervalul 1 ianuarie – 31 
decembrie, în funcţie de modul de conectare a respectivului loc de consum, de 
istoricul de consum înregistrat pentru respectivul loc şi de debitul maxim instalat. 
Art. 2. – În cazul unui consumator noncasnic, pentru care nu există istoric de consum, 
încadrarea se va face de către furnizor având în vedere debitul maxim instalat aferent 
locului de consum. 
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Art. 3. – Furnizorul va modifica încadrarea numai la începutul fiecărei perioade 
determinate, pentru intervalul menţionat anterior, în situaţia în care consumul 
înregistrat în cursul anului precedent nu corespunde încadrării existente. 
Art. 4. – (1) Furnizorul este îndreptăţit să analizeze şi să reîncadreze consumatorul 
noncasnic într-o altă categorie, în funcţie de: 
a) consumul înregistrat în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie, pentru consumatorii 

care au înregistrat un consum continuu în acest interval; 
b) consumul înregistrat în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie şi debitul maxim 

instalat, pentru consumatorii care nu au înregistrat un consum continuu în acest 
interval. 

(2) În cazul reîncadrării consumatorului, furnizorul va recalcula abonamentul plătit de 
consumator în perioada determinată prevăzută la art. 1, şi va returna sau recupera de 
la acesta diferenţa de abonament rezultată.  
Art. 5. - Regularizarea se va face pe bază de factură distinctă, iar recalcularea se va 
face pe baza abonamentelor în vigoare în perioada anterioară, corespunzătoare 
categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat. Plata facturii de regularizare se va 
face în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1), cu angajarea corespunzătoare a 
răspunderii contractuale, în condiţiile stipulate în contract. 
Art. 6. – În situaţia reîncadrării consumatorului noncasnic, furnizorul este obligat să 
transmită acestuia, un act adiţional care să precizeze noua încadrare.   
Art. 7. - Consumatorul noncasnic, pentru locul de consum ...., se încadrează în una din 
următoarele categorii, definite în funcţie de modul de conectare şi de consumul anual, 
astfel: 
 
A. Consumatori noncasnici conectaţi direct în sistemul de transport: 
A1. consumatori finali cu un consum anual de până la 124.000 mc; 
A2. consumatori finali cu un consum anual între 124.001 mc şi 1.240.000 mc; 
A3. consumatori finali cu un consum anual între 1.240.001 mc şi 12.400.000 mc; 
A4. consumatori finali cu un consum anual între 12.400.001 mc şi 124.000.000 mc; 
A5. consumatori finali cu un consum anual de peste 124.000.001 mc. 
 
B. Consumatori noncasnici conectaţi în sistemul de distribuţie: 
B1. consumatori finali cu un consum anual de până la 2.400 mc; 
B2. consumatori finali cu un consum anual între 2.401 mc şi 12.400 mc; 
B3. consumatori finali cu un consum anual între 12.401 mc şi 124.000 mc; 
B4. consumatori finali cu un consum anual între 124.001 mc şi 1.240.000 mc; 
B5. consumatori finali cu un consum anual între 1.240.001 mc şi 12.400.000 mc; 
B6. consumatori finali cu un consum anual de peste 12.400.001 mc. 

ANEXA nr. 3 
 

Preţul final reglementat al gazelor naturale- nu include TVA 
 
Art. 1 – Preţul final reglementat al gazelor naturale furnizate este format dintr-un: 

a) abonament zilnic în valoare de ............... lei/zi; 
b) componenta volumetrică în valoare de ...................lei/1000 mc. 

 
 

Art. 2 - Pentru determinarea abonamentului zilnic pentru consumatorii noncasnici 
încadraţi la B5 şi B6 se va utiliza formula: 
Ab = Cf * Vc  
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unde: Ab – abonament zilnic (lei/zi), aferent  vârfului de consum de la art.5 alin. (3) 
          Cf- reprezintă costuri fixe unitare pentru rezervarea capacităţii de distribuţie şi 
pentru acoperirea costurilor fixe aferente activităţii de furnizare reglementată (lei/zi, 
pentru fiecare mc/h capacitate rezervată) 
          Vc – vârf de consum, exprimat în mc/h 

 
 ANEXA nr. 4 

 
Nivelul maxim al daunelor - interese 


