
 
DECIZIA nr. 183/10.03.2005 

privind aprobarea contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale 
 

            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 contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale - clauze specifice de 
contractare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
 
Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei decizii, se abrogă Decizia preşedintelui ANRGN 
nr. 533/15.10.2001 privind aprobarea contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 2 noiembrie 2001, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
Art. 3 – Compartimentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Gazelor Naturale, precum şi părţile din contractele de distribuţie a gazelor naturale au 
obligaţia să aducă la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 
 
Art. 4 – 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           ANEXĂ  

 
CONTRACT - CADRU 

de distribuţie a gazelor naturale 
nr. ……… din anul ………, luna …….., ziua ……… 

-clauze specifice de contractare- 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

  Societatea Comercială .....……………., 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 ...…………, reprezentată legal prin 
......………., în calitate de prestator al serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, titular al 
licenţei de distribuţie a gazelor naturale, denumită în cele ce urmează distribuitor (operator de 
distribuţie) 
    şi 
    Societatea Comercială ....……………., 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 ...…………, reprezentată legal 
prin ....………, în calitate de beneficiar al serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, denumită 
în cele ce urmează beneficiar,  
 
au convenit încheierea prezentului contract. 
 

II. DATE ŞI DOCUMENTE GENERALE (se completează de către distribuitor) 
 

    1. Locul de consum ………….. (localitatea, judeţul /sectorul, strada, numărul), având actul de 
proprietate nr. ................./contractul de locaţiune (închiriere imobil)/contractul de comodat nr. 
................; 
    2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale va fi între ......... şi ................(bar); 
    3. Presiunea minimă tehnologică P(1) .................................(bar); presiunea de avarie P(2)  

............................ (bar). 

 
    III. CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE DISTRIBUŢIE A 
GAZELOR NATURALE  
 
    ART. 1 

 (1) Condiţiile generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se referă la 
predarea/preluarea comercială a gazelor naturale, măsurarea gazelor naturale, drepturi şi 
obligaţii, condiţii de prestare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, confidenţialitate, 
notificări, forţa majoră şi definirea unor termeni utilizaţi în contract.  
(2) Distribuitorul are obligaţia să pună la dispoziţia beneficiarului, la cererea acestuia, 

„Condiţiile generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale”, aprobate 
prin decizie a preşedintelui ANRGN. 

   
    IV. OBIECTUL CONTRACTULUI. DELIMITAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE 
 



    ART. 2 
(1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor 

naturale, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de distribuitor pentru sau în 
legătură cu rezervarea capacităţii de distribuţie şi vehicularea prin sistemul de distribuţie a unor   
 
cantităţi determinate de gaze naturale, asigurate în acest scop de beneficiar pe perioada de 
valabilitate a prezentului contract. 
    (2) În cazul în care beneficiarul este consumator eligibil de gaze naturale, rezervarea 
capacităţii de distribuţie în sistemul de distribuţie se realizează la nivel maxim, pentru fiecare loc 
de consum, pentru o perioadă corespunzătoare perioadei de valabilitate a prezentului contract. 
Capacitatea rezervată este de …… mc pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a prezentului 
contract şi se stabileşte de comun acord cu distribuitorul, la solicitarea beneficiarului. 
    (3) În cazul în care beneficiarul este furnizor de gaze naturale, capacitatea de distribuţie a 
gazelor naturale rezervată prin prezentul contract, rezultată din însumarea capacităţilor de 
distribuţie rezervate la nivel maxim, pentru fiecare loc de consum, este conformă programului de 
distribuţie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 1. Capacitatea rezervată este de …… mc 
pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a prezentului contract şi se stabileşte de comun 
acord cu distribuitorul, la solicitarea beneficiarului. 
    (4) Delimitarea instalaţiei de utilizare a beneficiarului faţă de 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.  

 
 
        V. DURATA CONTRACTULUI 
 
    ART. 3 
(1)Prezentul contract se încheie pentru intervalul .....  – ..... . Prelungirea duratei contractului se 
poate realiza cu acordul expres al părţilor. Neanunţarea în scris de către oricare dintre părţi a 
intenţiei sale de a nu prelungi contractul, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de 
expirarea duratei de valabilitate a contractului, atrage după sine prelungirea de drept a acestuia 
pentru o durată egală cu aceea convenită iniţial. 
(2)Prin derogare de la alin. (1), contractul poate fi încheiat pentru o perioadă determinată, în 
intervalul prevăzut la alin. (1), în situaţia în care beneficiarul contractului, titular de licenţă de 
furnizare sau consumator eligibil de gaze naturale, a obţinut această calitate ulterior datei de 
începere a valabilităţii contractului şi, în acelaşi timp, în sistemul de distribuţie există capacitate 
operaţională necontractată. 
     
    VI. TARIFUL DE DISTRIBUŢIE. MODALITĂTI SI CONDIŢII DE PLATĂ 
 
    ART. 4 
    Beneficiarul va plăti distribuitorului contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate, calculată 
în baza tarifului de distribuţie prevăzut în anexa nr. 2 şi stabilit în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 
 
    ART. 5 



   (1) Facturarea contravalorii serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se realizează în baza 
capacităţii rezervate în sistemul de distribuţie, a numărului de ore din fiecare lună şi a cantităţilor 
de gaze naturale predate/preluate de către distribuitor, care sunt consemnate în procesele-verbale 
întocmite lunar la punctele de predare/preluare comercială.   
    (2) Modalitatea de plată, instrumentele de plată, precum şi desemnarea băncilor agreate pentru 
derularea operaţiunilor bancare sunt stabilite de comun acord, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare. 
    (3) Plata contravalorii serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se face în termen de 10 zile 
calendaristice de la data emiterii facturii de către distribuitor. În cazul în care scadenţa este zi 
nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare. 
    (4) În cazul în care plata se realizează prin intermediul băncilor agreate de părţi, obligaţia în 
cauză este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul 
distribuitorului. 
      
    VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
 
    ART. 6 

   (1) În situaţia în care distribuitorul nu îşi îndeplineşte, din culpă, obligaţia de prestare a 
serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, conform programului de distribuţie a gazelor 
naturale prevăzut în anexa nr. 1, sau şi-o îndeplineşte în mod necorespunzător, beneficiarul 
este îndrituit să solicite şi să primească daune-interese. 

       (2) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a contravalorii serviciilor de distribuţie a gazelor 
naturale, prevăzută la art. 5 alin. (3), atrage după sine: 
    a) aplicarea unei cote a majorărilor de întârziere, după cum urmează : 

- furnizorii care contractează servicii de distribuţie a gazelor naturale, pentru 
cantităţile destinate consumatorilor captivi – o cotă 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; 

- pentru consumatorii eligibili şi pentru furnizorii care contractează servicii de 
distribuţie a gazelor naturale, pentru cantităţile destinate consumatorilor eligibili 
- o cotă egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor 
bugetare, majorată cu 50%, 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 prestării serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, cu 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 prestării serviciilor de distribuţie a 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 distribuitor, 
rezilierea operând de drept, fără punere în întârziere, în cazul neachitării debitelor restante 
începând cu a 31-a zi calendaristică de la  expirarea termenului de graţie prevăzut în 
Legea nr. 469/2002. 

 
(3) Pentru obligaţiile contractuale neîndeplinite, altele decât obligaţiile de plată ale 
beneficiarului prevăzute la alin. (2), partea în culpă va plăti celeilalte părţi daune-interese, 
conform „Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale”. 
(4)  Nivelul maxim al daunelor-interese datorate potrivit alin. (1) şi (3), stabilit de comun 
acord de părţi, este prevăzut în anexa nr. 3.  
ART. 7 
În condiţiile permiterii accesului de către beneficiar, distribuitorul este obligat, în termen de 
maximum 24 de ore, să asigure reluarea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale, 
în situaţia în care beneficiarul îşi achită obligaţiile de plată scadente, inclusiv tariful aferent 
reconectării, cu excepţia art. 6 alin. (2), lit. d).  

 
VIII. INCETAREA CONTRACTULUI 
 

Art. 8. – Contractul de distribuţie a gazelor naturale încetează: 

a) prin ajungere la termen, în situaţia în care intenţia cu privire la neprelungirea duratei 
contractului este notificată de una dintre părţi cu minimum 30 de zile calendaristice înainte 
de expirarea duratei contractului; 

b) prin rezilierea contractului, în caz de neplata a tuturor debitelor restante în termenul prevăzut 
la art. 6 alin. (2), lit. d) ; 

c) prin reziliere, în cazul neexecutării de către una dintre părţi a obligaţiilor sale contractuale, 
altele decât cele prevăzute la litera b). In acest caz, rezilierea va deveni efectivă în cazul 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 ; 

d) la cererea motivată a uneia din părţi, pentru considerente de reorganizare judiciară.   
 
    ART. 9 
    Rezilierea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor decurgând din 

executarea contractului până la momentul rezilierii acestuia. 

 

 
   ART. 10 
 Prezentul contract se consideră reziliat de plin drept în situaţia declanşării procedurii 
falimentului uneia dintre părţi. 
     
IX. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 
    ART. 11 
    (1) Părţile convin ca neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din 
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. 
    (2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluţionare instanţei de judecată competentă ori 
vor fi supuse arbitrajului. 
 
X. ALTE CLAUZE 



 
Art. 12 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .    
 
 XI. CLAUZE FINALE 
 
        ART. 13 
    Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului comercial, ale Codului 
civil, precum şi cu celelalte reglementări în vigoare. 
 
    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 tarifelor de distribuţie 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. 15 
Anexa nr. 1 – “Programul de distribuţie a gazelor naturale””, anexa nr. 2 – “Tariful pentru 
prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale” şi anexa nr. 3 – “Nivelul maxim al 
daunelor-interese” fac parte integrantă din prezentul contract. 
 
    Prezentul contract a fost întocmit astăzi, ................, în două exemplare având aceeaşi valoare 

juridică, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 
        DISTRIBUITOR                                                                                   BENEFICIAR 
      Reprezentant legal,                                                                               Reprezentant legal, 
       ............................                                                                                   ......................... 
 
                 Vizat                                                                                                   Vizat 
            
           Oficiul juridic                                                                                    Oficiul juridic 



 
 

                                                                                                                              ANEXA nr. 1 
        la contractul-cadru 

 
 
 

PROGRAMUL DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE 
 
                                                  Locul de consum ......................... 
 
  Perioada de    Cantitatea totală     Media    Media  Observaţii 
    distribuţie     mii mc/perioada   zilnică    orară 
luna/trimestru/an                           mii mc/zi  mc/h 
          1                        2                     3            4              5 
 
 

ANEXA nr. 2 
    la contractul-cadru 

 
 

TARIFUL PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR 
NATURALE  

 
 
 

ANEXA nr. 3 
la contractul-cadru 

 
 

                                                                                  
NIVELUL MAXIM AL DAUNELOR-INTERESE 

 
     
     
 
 


