
 1 

 

 

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE GAZE NATURALE (CASNICI) 

Nr.__________/ ________________ 

 

 

 TULCEA GAZ S.A., persoana juridica romana, cu sediul in localitatea Tulcea,  str. Isaccei, nr. 73, 
judet Tulcea, cod postal 820207, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J 36/235/2003, cod unic de 
inregistrare CUI RO15480128, telefon: 0240517491, fax: 0240511833, e-mail: office@tulceagaz.ro, 
cont RO14RZBR0000060006727576, deschis la Raiffeisen Bank, titular al Licentei de Furnizare emisa 
de ANRE nr. 1842/2013 si a Licentei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale emisa de 
ANRE nr. 1841/2013,  reprezentata legal prin dl. Ion-Emil Dragomir, Director General, in calitate de 
Vanzator, pe de o parte 
si 
Dl./Dna._____________________, cu domiciliul in localitatea _________________,                         str. 
______________________, nr. _____________, bl. ______, sc. _______, etaj _____, ap. ______,  jud. 
_____________, telefon_______________, e-mail __________________________, identificat cu 
CI/BI, seria _______, nr. ______, eliberat de  _________, la data  de ___________, CNP 
_____________________________,  in calitate de Cumparator, pe de alta parte 
 
denumite  individual Partea sau colectiv Partile, de comun acord au convenit incheierea prezentului 
Contract, denumit in contiunuare Contractul, in urmatorii termeni si conditii: 
 
Art. 1  Obiectul Contractului 

(1) Obiectul prezentului Contract il reprezinta vanzarea – cumpararea de gaze naturale cu servicii incluse 
de distributie/transport/inmagazinare ( dupa caz ), la locul de consum situat la adresa: loc. Tulcea,  str. 
…, nr. …, bl. …, sc. …et…ap. …., jud. Tulcea, cod loc consum ( CLC ) __________,  serie contor 
_____________________, conform acordului de acces/avizului de racordare  si cu respectarea 
conditiilor din acesta. 
(2) Adresa convenita pentru transmiterea corespondentei: _______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(se completeaza de client daca difera de adresa locului de consum). 
(3) Cumparatorul declara ca va utiliza gazele naturale numai pentru desfasurarea activitatilor casnice. 
 
Art. 2 Durata Contractului  
Prezentul Contract de vanzare -  cumparare a gazelor naturale se incheie pe perioada 
nedeterminata ,  cu intrare  in vigoare la  data de __________________si/sau la data 
real izari i  puneri i  in functiune a  instalat iei  de uti l izare  gaze naturale ,  nu mai 
devreme de semnarea in prealabil  a  contractului  de dis tr ibutie/ transport  si /sau de 
data  real izari i  puneri i  in functiune a instalat iei  de ut i l izare  gaze naturale (  dupa caz 
) .   
 

Art. 3 Pretul Contractului 

(1) Prin prezentul Contract Cumparatorul adera in mod neechivoc la urmatoarea OFERTA: 
 

Denumire 

oferta 

Perioada 

valabilitate 

pret 

Pret furnizare gaze 

naturale cu servicii 

reglementate 

incluse  

( lei/MWh ), fara 

TVA  

CLIENT 

CASNIC 

 

Termen 

de plata 

………….. 

de la ………….. 

pana la ………. 

 

 
Categorie 

consum: C1 

 30 de zile 

calendaristice de 

la data facturii 
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(2) Capacitatea rezervata orara este de ……………. MWh/h. Capacitatea rezervata nu poate fi 
modificata pe parcursul unui an gazier. 
(3) Pretul de furnizare include pretul gazelor naturale  cu servicii de transport si costuri de echilibrare 
incluse, tarif de distributie, costuri de inmagazinare, orice alte tarife si taxe ce vor fi introduse de 
autoritatea de reglementare competenta, conform prevederilor legale in vigoare, fiind actualizat de drept 
si automat ori de cate ori intervine o modificare a tarifelor reglementate, fara a fi necesara amendarea 
prezentului contract prin act aditional. Tarifele reglementate de ANRE pentru servicii de 
distributie/transport se regasesc actualizate la adresa  www.tulceagaz.ro./Pretul gazului. 
(4) Pretul ofertei prevazute la alin. (1) nu include TVA si accize, care sunt reglementate  prin legislatia 
in vigoare aplicabila la momentul facturarii, ele putand fi modificate automat ca urmare a modificarilor 
legislative incidente, fara a fi necesara amendarea prezentului Contract prin act aditional. Pretul 
Contractului se poate modifica, actualiza  conform prevederilor art. 7 ’’Modificarea circumstantelor’’ 
din Conditiile Generale de Contractare.  
 (5)  Inainte cu cel putin 30 de zile calendaristice de expirarea perioadei de valabilitate a pretului sau de 
modificare a acestuia,  Vanzatorul va notifica Cumparatorul cu privire la noile conditii de pret. In cazul 
in care Cumparatorul nu accepta noile conditii de pret, acesta va avea dreptul de a denunta contractul, 
in conditiile specificate la art. 5, alin. (1), pct. b). Noile conditii de pret se considera acceptate de catre 
Cumparator in cazul in care acesta nu comunica, in termen de 30 de zile de la notificarea transmisa de 
Vanzator, denuntarea contractului de furnizare a gazelor naturale.  Daca Vanzatorul nu notifica intentia 
de modificare a pretului contractului cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de expirarea perioadei 
de valabilitate a ofertei, conditiile de pret preexistente si durata ofertei initiale se vor prelungi automat.  
 
Art. 4  Modalitatea de facturare si conditii de plata  
 
 (1) Vanzatorul va emite lunar, conform prevederilor Codului Fiscal si va trimite Cumparatorului o 
factura reprezentand contravaloarea cantitatilor de gaze naturale furnizate, determinate astfel : 
- prin citirea indexului echipamentului de masurare de catre personalul imputernicit al 
Vanzatorului/Operatorului de distributie, la finalul lunii de livrare; 
- prin autocitire de catre Cumparator, in conditiile si la termenele precizate de Vanzator, dupa caz;  
-  in baza istoricului de consum inregistrat sau prin estimarea consumului lunar, conform prognozei 
prevazute in Anexa 1.  
(2) In cazul in care consumul efectiv inregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, 
Vanzatorul va proceda la regularizare, incepand cu prima factura emisa dupa momentul citirii 
indexului echipamentului de masurare si va emite facturi de regularizare in acest sens. 
(3) Vanzatorul va emite o factura de reincadrare a categoriei de consum in situatiile prevazute de   art. 6 
din Conditiile Generale de Contractare. 
(4 )In cazul in care vanzatorul va modifica perioada de emitere a facturii prevazuta la art. 4, alin. (1), 
cumparatorul va fi notificat cu cel putin 30 de zile inainte de punerea in aplicare a noii perioade de 
emitere a facturii, fara a fi necesara incheierea unui act aditional.  
(5) Vanzatorul va refactura Cumparatorului orice alte taxe percepute de catre Operatorul de distributie 
sau transport si care nu sunt incluse in pretul final de  furnizare prevazut la art. 3                ( spre 
exemplu, dar fara a se limita numai la acesta,  taxa de reconectare ). 
(6) Plata contravalorii facturilor reprezentand serviciul de vanzare a gazelor naturale se face in termen de 
30 de zile calendaristice de la data  facturii.  In cazul in care data scadentei facturii este o zi nelucratoare, 
termenul se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.  
 
 
 
 
(7) Cumparatorul va plati integral factura prin intermediul oricarei modalitati puse la dispozitie de catre 
Vanzator, detaliate in factura si afisate pe pagina de internet a Vanzatorului.  
(8) In cazul in care plata se realizeaza prin virament bancar, obligatia de plata se considera indeplinita in 
ziua alimentarii contului bancar al Vanzatorului cu sumele care au facut obiectul platii. 
(9) La incetarea Contractului, Vanzatorul va emite si va transmite Cumparatorului o factura finala de 
regularizare, in baza citirii finale a indexului echipamentului de masurare.  Cumparatorul va achita 
aceasta factura in termen de 30 de zile de la data facturii.   
 ( 10) Transmiterea facturilor si  notificarilor  contractuale se va realiza de catre Vanzator : 
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  la adresa de corespondenta a Cumparatorului, prin posta/curier  
 
  la adresa de e-mail, in format electronic 
 
( Nota: se va bifa o singura optiune) 
 
Art. 5 Conditii de incetare a Contractului 

 
(1) Prezentul contract poate inceta prin: 

a) Acordul de vointa al partilor; 
b) Denuntarea unilaterala de catre Cumparator, prin transmiterea unei notificari scrise catre 

Vanzator cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte, astfel incat incetarea Contractului sa 
produca efecte incepand cu data de 1 a lunii urmatoare. In cazul in care Cumparatorul denunta 
Contractul in vederea schimbarii funizorului, se va respecta termenul prevazut in Procedura de 
schimbare a furnizorului;  

c) Contractul poate fi reziliat de oricare dintre parti cu cel putin 15 zile inainte, in situatiile 
prevazute de acesta, precum si  in alte cazuri stabilite de lege.  

(2) Contractul inceteaza la  termenul in care este notificata intentia de incetare, sub rezerva achitarii in 
avans de catre Cumparator a contravalorii ultimei facturi aferente perioadei contractuale reflectand 
consumul estimat a fi realizat pana la data efectiva a rezilierii, urmand ca in baza citirii finale sa se emita 
o factura de regularizare.   
(3)  Vanzatorul este indreptatit sa rezilieze unilateral Contractul, prin simpla notificare, fara a mai fi 
necesare alte formalitati sau interventia instantelor de judecata, in urmatoarele situatii; 

a. In caz de neplata a facturilor restante; 
b. In caz de consum fraudulos; 
c. In cazul in care nu s-au constituit garantiile solicitate in conditiile si termenii prevazuti in 

Conditiile Generale de Contractare. 
 (4) Indiferent de modul de incetare al prezentului Contract, obligatiile de plata nascute prin acest 
Contract raman datorate si se vor plati la termenul prevazut in Contract.  
 
Art. 6  Raspundere contractuala 

 

(1)  Neachitarea de catre Cumparator a facturii reprezentand contravaloarea consumului de gaze 
naturale in termenul scadent stipulat in Contract, da dreptul Vanzatorului sa ia succesiv urmatoarele 
masuri: 
a)  perceperea majorarilor de intarziere, calculate asupra valorii neachitate,  in cuantum egal cu 
dobanda datorata pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, conform Codului de 
Procedura Fiscala, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua calendaristica urmatoare scadentei si 
pana la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziua platii.  
b)  intreruperea furnizării gazelor naturale, incepând din a 15-a zi calendaristica de la scadenta facturii, 
cu o notificare prealabila de 15 zile calendaristice, urmand ca toate consecintele ce decurg din aceasta 
intrerupere sa cada in responsabilitatea exclusiva a Cumparatorului. 
 
 
 
 
c) in cazul in care Cumparatorul nu achita integral contravaloarea facturilor scadente, in termen de 10 
zile calendaristice de la data intreruperii furnizarii, Vanzatorul poate sa rezilieze prezentul Contract, cu 
un preaviz de 15 zile calendaristice .  
 (2) În termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitarii Cumparatorului, Vanzatorul este obligat 
să asigure reluarea furnizării gazelor naturale intrerupte  pe motiv de neplata. Cumparatorul va anexa la 
solicitare dovada efectuarii platii integrale a facturilor scadente, a majorarilor de intarziere precum si a 
tarifelor aferente reconectarii.   
(3) Termenul prevazut la alin. (2) de mai sus  nu se aplica in cazurile in care Contractul de vanzare a fost 
reziliat. În aceasta situatie se încheie un nou contract, conform procedurilor si prevederilor legale, sub 
condiţia achitării în prealabil a facturilor restante şi a majorărilor de întârziere. 
 (4) Neexecutarea obligatiilor, realizata din culpa uneia dintre Parti, poate atrage plata daunelor produse 
dovedite si notificate in termen de 5 zile de la producerea lor. In orice caz, raspunderea contractuala a 
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Partilor este limitata la plata daunelor materiale directe in limita unui procent de 20% din consumul 
mediu anual al clientului, corespunzator categoriei de consum din care face parte. In daunele totale nu 
vor fi incluse prejudiciile  
 
Art. 7  Protectia  datelor 

 

(1) Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal ale Cumpărătorului pentru furnizarea gazelor 
naturale,  pentru prestarea si îmbunătăţirea serviciilor Vânzătorului,  în scop statistic si pentru activităţi 
de marketing.  Datele Cumpărătorului vor putea fi dezvăluite către Vânzător, parteneri contractuali ai 
Vânzătorului, autoritati publice centrale /locale, organe de jurisdicie, in baza si limitele prevederilor 
legale. Refuzul Cumpărătorului de a furniza datele solicitate ar putea împiedica Vânzătorul să realizeze 
una sau mai multe din activităţile de mai sus. Conform legii, Cumpărătorul beneficiază de dreptul de 
acces, intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate si de a se 
opune prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii a se vedea Nota de informare 
date personale  postată pe site-ul www.tulceagaz.ro. 
(2) Au fost aduse la cunoştinţă prevederile legislative privind protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal si liberă circulaţie a acestor date. 
(3) Cumparatorul este de acord ca Tulcea Gaz SA să prelucreze datele sale cu caracter personal în 
scopurile prevazute la alin. (1) al prezentului articol.   

 
Art. 8  Clauze finale 

 
(1) Conditiile Generale de Contractare  fac parte integranta din Contract, reprezinta vointa partilor si 
inlatura orice intelegere verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara incheierii lui. Conditiile Generale de 
Contractare vor fi consultate pe pagina de internet a Vanzatorului www.tulceagaz.ro/Pretul 
gazului/Liberalizare piata clienti casnici   sau pot fi furnizate la cerere. 
(2) Pentru evitarea oricarui dubiu, prin incheierea prezentului Contract, Partile declara si confirma ca 
isi asuma si accepta in mod expres toate conditiile si termenii din acest Contract, inclusiv, dar fara 
limitare, clauzele privind pretul, garantii, modalitatea de facturare si conditiile de plata, incetarea 
Contractului. 
(3)  Clauzele cuprinse in Contract se pot modifica si completa prin acte aditionale, cu acordul partilor 
sau ca efect al modificarii cadrului legislativ contrar prevederilor Contractului.  
(4)  Dispozitiile Contractului se completeaza cu prevederile Codului Civil, Codului Fiscal si ale 
celorlalte reglementari specifice domeniului gazelor naturale si aplicabile in vigoare. 
 (6)  Toate comunicarile/notificarile adresate oricarei Parti vor fi efectuate in scris si vor fi transmise 
prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati: remitere directa, fax, e-mail,  scrisoare simpla/scrisoare 
cu confirmare de primire, curier, la adresa  de corespondenta.   
(7)    Plangerile adresate Vanzatorului vor fi solutionate conform Standardului de performanta pentru 
activitatea de furnizare a gazelor naturale. 
 
 
 
 
 
(8) Cumparatorul declara ca a luat cunostinta despre data intrarii in vigoare, conform art. 2 din Contract.  
(9) Cumparatorul declara ca a citit si este de acord cu prevederile prezentului Contract si a Conditiilor 
Generale de Contractare, pe care le-a primit in forma tiparita la semnarea prezentului Contract. 
 
Anexa 1 
 
Cantitatea lunara contractata este specifica categoriei de consum din care face parte cumparatorul si va fi 
furnizata la locul de consum prevazut la art. 1, alin.(1).       
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Prognoza de consum 

 

  
Perioada de livrare 

(luna) 

Cantitatea estimata ( kWh/luna) 

 

Ianuarie  

Februarie  

Martie  

Aprilie  

Mai  

Iunie  

Iulie  

August  

Septembrie  

Octombrie  

Noiembrie  

Decembrie  

 
 

  Vanzator,                                                                                                    Cumparator,   
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CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE GAZE NATURALE (NONCASNICI) 

Nr. _____/___________________ 

 

Parti contractante: 

 

TULCEA GAZ S.A., cu sediul in localitatea Tulcea,  str. Isaccei, nr. 73, jud. Tulcea, cod postal 820207, 
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J 36/235/2003, cod unic de inregistrare CUI RO15480128, telefon: 
0240517491, fax: 0240511833, e-mail: office@tulceagaz.ro, cont RO14RZBR0000060006727576, deschis la 
Raiffeisen Bank, titular al Licentei de Furnizare emisa de ANRE nr. 1842/2013 si a Licentei de operare a 
sistemului de distributie a gazelor naturale emisa de ANRE nr. 1841/2013,  reprezentata legal prin dl. Ion-Emil 
Dragomir, Director General, in calitate de Vanzator  
si 

Societatea ___________________________, cu sediul în Tulcea, str. ______________, nr.___, bl.___, 
sc.__, et.__, ap.___,  judetul ______________,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J___/______________, cod unic de înregistrare  RO _______________, telefon ___________________, cont 
bancar nr. _________________________________, deschis la Banca ___________________________, 
reprezentată legal prin __________________________________,  in calitate de Cumparator 

 (denumite in continuare individual „Partea” sau colectiv „Partile”) 

Art. 1  Obiectul Contractului 

(1) Obiectul prezentului Contract il reprezinta vanzarea – cumpararea de gaze naturale la locul de consum  

prevazut la Art. 2, alin. 1 din prezentul Contract, cu servicii incluse de transport, inmagazinare si distributie. Prin 

prezentul Contract Cumparatorul adera in mod neechivoc la urmatoarea  OFERTA-TIP: 

 

Pret final de 

furnizare 

( lei/MWh ), 

fara TVA si 

accize 

Perioada 

valabilitate 

pret 

Categorie 

consum 
Tip client 

 

Termen 

de plata 

 

............ lei 

de la ................. 

pana la .............. 
C.... Noncasnic 

 30 de zile calendaristice 
de la emiterea facturii 

 
(2) Pretul final de furnizare prezentat in oferta-tip contine componente variabile reglementate ce pot 

suporta  modificari conform Art. 4, alin. (3) din prezentul Contract. 
 
Art. 2  Conditii de livrare, cantitati,  locuri de consum si documente generale 

(1)  Locul de consum  este situat in loc. Tulcea, str. _____________________________,  
(2) Cantitatea anuala contractata este specifica categoriei de consum din care face parte Cumparatorul si 

va fi furnizata in mod constant si continuu  la locul de consum  stipulat la Art. 2 alin.(1). 
(3)   Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea in instalatia de utilizare va fi intre 0,020 – 0,025 

(bar). 

Art. 3  Durata Contractului 

Contractul de vanzare  -  cumparare  a gazelor naturale se incheie pe durata nedeterminata, incepand 

cu data de _______________. 

Art. 4  Pretul final de furnizare 

(1) Pretul final de furnizare a gazelor naturale, aplicabil in perioada de valabilitate stabilita la   Art. 1, alin. 
(1), este de ______________lei/MWh si include tarifele reglementate de transport, inmagazinare si distributie. 

(2) Tarifele reglementate din  pretul final de furnizare sunt stabilite  de autoritatea competenta (ANRE) 
prin acte normative si se regasesc in oferta-tip si pe pagina proprie de internet a Vanzatorului, la adresa 
www.tulceagaz.ro.  

(3) In situatia modificarii tarifelor reglementate de catre autoritatea competenta, pretul final de furnizare 

va fi actualizat de catre Vanzator si notificat Cumparatorului.   
(4) Pretul final de furnizare se modifica si va fi opozabil partilor, fara a mai fi necesara semnarea unui act 

aditional, in situatiile prevazute la Art. 4 alin. (3) de mai sus si la Art 4, pct. 4.1 din Conditiile Generale de 
Contractare.  
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  (5) Inainte cu cel putin 30 de zile calendaristice de expirarea perioadei de valabilitate a pretului, 

Vanzatorul va notifica Cumparatorul cu privire la noile conditii de pret, care se vor aplica automat, fara a fi 
necesara incheierea unui act aditional. In cazul in care Cumparatorul nu accepta noile conditii de pret, acesta va 

avea dreptul de a denunta contractul, in conditiile specificate la Art. 9, alin. (3). 

Art. 5  Impozite si taxe 

(1) Pretul final de furnizare prevazut la Art. 4, alin. (1) din Contract nu include acciza si taxa pe valoarea 
adaugata (TVA).  

(2) Aceste taxe/accize vor fi calculate si incluse in facturile emise de catre Vanzator, conform prevederilor 

legale in vigoare si vor fi platite de Cumparator potrivit Art. 6 din Contract  
(3) In cazul in care Cumparatorul poate beneficia de regim de scutire de la plata accizelor conform 

Codului Fiscal, acesta va notifica Vanzatorul si va pune la dispozitia acestuia toate documentele prevazute de 
legislatia in vigoare in vederea scutirii de la plata accizelor. In plus, Cumparatorul va completa „Declaratia pe 

proprie raspundere cu privire la aplicarea accizei pentru gazele naturale” si o va trimite Vanzatorului la data 

semnarii Contractului, in caz contrar Cumparatorul nu va mai putea solicita restituiri de acciza. 

 

Art. 6  Modalitatea de facturare si conditii de plata  
(1) Facturile de vanzare gaze naturale sunt emise respectand prevederile legale in vigoare.  
(2) Vanzatorul factureaza lunar contravaloarea cantitatilor de gaze naturale furnizate. Indexul 

echipamentului de masurare, care sta la baza stabilirii cantitatilor efectiv consumate se determina in 
urmatoarea ordine de prioritate : 

□ prin citire de catre personalul imputernicit al Vanzatorului/Operatorului de distributie la finalul 
lunii de livrare ; 

□ prin autocitire de catre Cumparator, in conditiile si la termenele precizate de Vanzator ; 
□ conform istoricului de consum inregistrat sau prin estimarea consumului lunar.   
In cazul in care consumul efectiv inregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, 

Vanzatorul va proceda la regularizare, incepand cu prima factura emisa dupa momentul citirii 
echipamentului de masurare si va emite facturi de regularizare in acest sens. 

(3) Vanzatorul va emite factura de reincadrare in situatiile prevazute de Art. 3 din Conditiile Generale de 
Contractare. 

(4) Vanzatorul va refactura Cumparatorului orice alte taxe percepute de catre Operatorul de distributie, 

transport sau inmagazinare  si care nu sunt incluse in pretul final de  de furnizare. 

(5) Transmiterea facturilor se va realiza conform optiunii Cumparatorului: 

   □la adresa de corespondenta a Cumparatorului; 

   □ prin posta electronica (e-mail )________________________________________. 

(6) Plata contravalorii facturilor reprezentand serviciul de vanzare a gazelor naturale se face in   30 de zile 
calendaristice de la emiterea facturii. În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se 
socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare. 

(7) Plata se realizeaza prin virament bancar sau prin orice alt mijloc de plata indicat de Vanzator. 
(8) Obligatia de plata se considera indeplinita in ziua platii integrale a facturii si a alimentarii contului 

bancar al Vanzatorului cu sumele care au facut obiectul platii. 

 

Art. 7  Raspundere contractuala 

(1) Neachitarea facturii reprezentand contravaloarea serviciului de vanzare a gazelor naturale in termenul 

stipulat in Contract atrage: 

a) perceperea majorarilor de intarziere, in cuantum egal cu dobanda datorata pentru neplata la termen a 

obligatiilor catre bugetul de stat, conform Codului de Procedura Fiscala, pentru fiecare zi de intarziere, incepand 

cu ziua urmatoare scadentei si pana la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziua platii. Cuantumul total al 

majorarilor de intarziere datorate poate depasi cuantumul debitului principal asupra caruia au fost calculate. 

b) limitarea furnizării gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, sau 
întreruperea furnizării, începând cu prima zi calendaristică de la data la care factura este scadenta. 
Limitarea/intreruperea se poate face de catre Vanzator in orice moment, cu o preavizare a Cumparatorului de 5 
zile calendaristice.  

c) rezilierea de drept a Contractului, incepand cu a 31 -a zi calendaristica de la data scadentei,  cu un 

preaviz de 15 zile calendaristice, in cazul in care Cumparatorul nu achita integral contravaloarea serviciilor 
facturate si a majorarilor de intarziere. 
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(2) In cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare, termenele prevazute anterior se prelungesc pana 

la prima zi lucratoare de dupa acestea.  
(3) În termen de maximum 24 de ore de la data efectuarii platii integrale a facturilor scadente, a 

majorarilor de intarziere precum si a tarifelor aferente reconectarii, Vanzatorul  este obligat să asigure reluarea 
furnizării gazelor naturale.  

(4) Termenul prevazut la alin. (3) nu se aplica in cazurile in care contractul de vanzare a fost reziliat. În 
aceasta situatie se încheie un nou contract, conform procedurilor si prevederilor legale, sub condiţia achitării în 
prealabil a facturilor restante şi a majorărilor de întârziere. 

 (5) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, altele decât obligaţia de plată a Cumparatorului si a 
majorarilor de intarziere,  Partea în culpă plăteşte celeilalte Părţi             daune-interese, conform reglementărilor 
în vigoare. Răspunderea Vanzatorului/Cumparatorului este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
condiţii: 
     a) notificarea de către Vanzator/Cumparator a situaţiei constatate, în termen de 5 zile lucratoare de la 
producerea daunelor ; 
     b) prezentarea de către Vanzator/Cumparator a documentelor justificative care atestă nivelul daunelor. 
 

In orice caz, raspunderea contractuala a Partilor este limitata la plata daunelor materiale directe in limita 
unui procent de 20% din consumul mediu anual al clientului, corespunzator categoriei de consum din care face 
parte. 
 
Art. 8  Garantii  

(1) Vanzatorul poate solicita constituirea unei garantii de buna executie a Contractului in functie de riscul 
de contrapartida al Cumparatorului, risc care poate fi identificat de Vanzator atat inainte cat si in timpul derularii 

Contractului. Odata constituita, garantia va fi mentinuta pe toata perioada derularii Contractului. In cazul 

executarii garantiei, aceasta va trebui reconstituita de catre Cumparator in termen de maxim 5 zile. 

(2) Tipul si cuantumul garantiei vor fi stabilite ulterior de Parti, in termen de 15 zile lucratoare de la data 

la care Vanzatorul solicita acest lucru. In cazul in care Partile nu ajung la un acord referitor la cuantumul si 

modalitatea de constituire a garantiei, Vanzatorul poate refuza incheierea contractului sau rezilierea acestuia.  

Art. 9 Conditii de incetare a Contractului 

(1) Contractul inceteaza la  la termenul in care este notificata intentia de incetare, sub rezerva achitarii in 
avans de catre Cumparator a contravalorii ultimei facturi aferente perioadei contractuale reflectand consumul 

estimat a fi realizat pana la data efectiva a rezilierii, urmand ca in baza citirii finale sa se emita o factura de 
regularizare.   

(2) Prin denuntare unilaterala, din initiativa Cumparatorului, in situatia schimbarii furnizorului de gaze 

naturale, sub conditia notificarii scrise prealabile a Vanzatorului cu cel putin 21 de zile calendaristice inainte ca 

denuntarea sa produca efecte. 

(3)  In cazul in care intentia de denuntare se manifesta de catre Cumparator ca urmare a Art. 4 alin. (5), 

termenul de notificare a intentiei de denuntare va fi facut in cadrul celor 30 de zile, dar nu mai tarziu de data de 20 
ale lunii premergatoare ajungerii la termen. 

(4) Orice Parte poate cere rezilierea Contractului pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor contractuale 
de catre cealalta Parte.  

(5) Vanzatorul este indreptatit sa rezilieze unilateral Contractul, prin simpla notificare, fara a mai fi 

necesare alte formalitati sau interventia instantelor de judecata, in urmatoarele situatii; 
a. In caz de neplata a facturilor restante, in conditiile Art. 7 pct-ul 1, lit. c; 

b. In caz de consum fraudulos; 

c. In cazul declansarii procedurii falimentului; 

d. In cazul in care nu s-au constituit garantiile solicitate in conditiile si termenii prevazuti in Contract. 

 (6) Incetarea Contractului  nu are nici un efect asupra obligatiilor scadente decurgand din executarea 
Contractului pana la momentul incetarii acestuia. 

 
 

Art. 10  Clauze finale 

(1) Conditiile Generale de Contractare  fac parte integranta din Contract, reprezinta vointa partilor si 

inlatura orice intelegere verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara incheierii lui.  

(2) Pentru evitarea oricarui dubiu, prin incheierea prezentului Contract, Partile declara si confirma ca isi 
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asuma si accepta in mod expres toate conditiile si termenii din acest Contract, inclusiv, dar fara limitare, clauzele 

privind pretul, garantii, modalitatea de facturare si conditiile de plata, incetarea Contractului. 
(3) Clauzele cuprinse in Contract se pot modifica si completa prin acte aditionale, cu acordul partilor sau 

ca efect al modificarii cadrului legislativ contrar prevederilor Contractului, situatie in care Partile se obliga sa 

incheie, de asemenea, acte aditionale.  

(4) Dispozitiile Contractului se completeaza cu prevederile Codului Civil, Codului Fiscal si ale celorlalte 

reglementari specifice domeniului gazelor naturale si aplicabile in vigoare. 

(5) In executarea Contractului, datele de corespondenta ale Cumparatorului sunt:  
- adresa: ___________________________________________________________ 

- e-mail: ___________________________________________________________ 

- fax: ______________________________________________________________  

(6) Toate comunicarile/notificarile adresate oricarei Parti vor fi efectuate in scris si vor fi transmise prin 

utilizarea uneia din urmatoarele modalitati: remitere directa, fax/e-mail, scrisoare simpla/scrisoare cu confirmare 

de primire, curier, la adresele de corespondenta.   

(7) Plangerile/reclamatiile adresate Vanzatorului vor fi solutionate conform Standardului de performanta 

pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. 
(8) Prezentul Contract este semnat si stampilat la data de    ______________________        (se 

completeaza de catre Cumparator), in doua exemplare originale.  
(9) Fiecare persoana care semneaza prezentul Contract declara si garanteaza Partilor ca este reprezentantul 

autorizat al Partii pentru care semneaza.   

Am citit si sunt de acord cu prevederile prezentului Contract si a Conditiilor Generale de Contractare, pe 

care le-am primit in forma tiparita,  pentru care semnez ca atare. 

 

                         Vanzator                                                    Cumparator 

  


