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CONTRACT 

pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii noncasnici 

nr. …………  din …………. 

 

I. PARTI CONTRACTANTE 

 

B.E.R.G. SISTEM GAZ S.A. cu Sediul Social în Mun Sighetu Marmatiei, str. Gheorghe Doja, nr. 8, parter, camera 

2, judet Maramures, telefon 0262/319.555, fax 0262/319.449, cod unic de înregistrare RO 14380376, atribut fiscal 

RO, nr. de ordine la oficiul registrului comertului J24/799/2015, având cont nr. RO70CARP041300190392RO01, 

deschis la CARPATICA , sucursala STEFAN CEL MARE, reprezentata legal prin Director General VIOREL 

TIMOCE, denumita in continuare Furnizor, în calitate de Vanzator, 

şi  

 

………………………………, cu sediul social in judetul  MARAMURES, ……………………..,  strada 

……………………………., nr. ...., telefon/fax ......................., cod unic de inregistrare fiscala ............................., 

cont ...................................., deschis la ...................................,  reprezentata legal prin ……………………………., 

denumita în continuare consumator, în calitate de client,   

 

au convenit încheierea prezentului contract. 

 

 

II. DATE SI DOCUMENTE GENERALE  
1. Locul de consum, Strada …………., Nr. ……, localitatea Sighetul Marmatiei detinator al locului de consum 

conform actului de proprietate / locatiune/ inchierere sau alt act prevăzut de lege. 

2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea în instalaţia de utilizare va fi conform documentaţiei tehnice 

avizate de operatorul sistemului de distributie al gazelor naturale. 

3. Presiunea de avarie este conform documentaţiei tehnice avizate de operatorul sistemului de distributie al gazelor 

naturale. 

 

 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1  Obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor 

naturale, în regim concurential, 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. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE 

Art. 2  (1) Furnizarea gazelor naturale la locul de consum se va face în mod constant şi continuu, fără limită de 

consum, cu excepţia cazurilor de limitare şi întrerupere prevăzute la capitolul IX din prezentul contract. 

(2) Furnizorul facturează contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale pe baza cantităţilor 

consumate de Client.  

(3) In cazul in care, la sfarsitul lunii de consum, nu este posibila determinarea cantitatii de gaze naturale 

consumate de Client, Vanzatorul factureaza contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale pe baza 

cantitatii agreate cu Cumparatorul conform Programului de consum-Anexa 3. 

(4) In cazul prevazut la alin. (3) in luna urmatoare de consum sau cel mai tarziu, trimestrial, furnizorul 

efectueaza regularizarea consumurilor pe baza citirii echipamentului de măsurare.  

    

 

V. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 3  (1) Prezentul Contract se incheie pe o durata nedeterminata si va intra în vigoare la data de .....................;  

(2) Contractul poate inceta prin denuntarea unilaterala a uneia dintre parti, in scris, cu 30 zile inaintea datei 

convenite pentru incetarea contractului.  

 

 

VI. PRETUL CONTRACTULUI si TERMENUL DE PLATA 

Art. 4  (1) Pretul de vanzare aferent prezentului contract se determina conform Anexei 1. Acesta include tarifele 

reglementate de transport, inmagazinare si distributie conform Ordinelor A.N.R.E. La acest pret se adauga TVA şi 

accizele in vigoare.  
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(2) Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea concurentiala a gazelor naturale, se 

face în termen de 30 zile calendaristice de la sfarsitul lunii de livrare. Plata poate fi efectuata prin transfer bancar 

sau numerar.  

(3) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, atrage 

perceperea de penalitati de întârziere; nivelul penalitatii de întârziere este stabilit în condiţiile precizate de Codul de 

procedură fiscală; totalul penalitatilor de întârziere nu poate depăşi nivelul debitului. 

 

 

VII. INCADRAREA CONSUMATORILOR 

Art. 5  Încadrarea consumatorului într-o anumită tranşă de consum se face de către furnizor, cu acordul operatorului 

de sistem,  pentru fiecare loc de consum în parte, pentru o perioadă determinată de un an, în intervalul 1 ianuarie – 

31 decembrie, în funcţie de modul de conectare a respectivului loc de consum, pe baza istoricului de consum 

înregistrat pentru respectivul loc de consum în anul calendaristic precedent. 

Art. 6  În cazul unui consumator pentru care nu există istoric de consum, încadrarea se face de către furnizor, pe 

baza datelor transmise de operatorul de sistem, daca este cazul, având în vedere debitul maxim instalat sau, după 

caz, graficul de livrări pentru respectivul loc de consum, conform Anexelor 2 si/sau 3 la prezentul contract. 

Art. 7  (1) Furnizorul modifică încadrarea consumatorului, astfel: 

a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depăşirea, pe baza citirii efective a echipamentului 

de măsurare, în cazul în care în cadrul intervalului 1 ianuarie  – 31 decembrie, consumul înregistrat depăşeşte pragul 

superior de consum al categoriei în care consumatorul este încadrat; 

b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care la sfârşitul intervalului 1 ianuarie – 31 decembrie, consumul 

înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care consumatorul este încadrat. 

(2) În cazul rezilierii contractului de furnizare anterior datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul nu 

modifică încadrarea consumatorului. 

Art. 8  (1) Categoriile de încadrare a locurilor de consum, definite în funcţie de consumul anual, sunt: 

B.1 consumatori cu un consum anual de până la 23,25 MWh 

B.2 consumatori cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh 

B.3 consumatori cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh 

B.4 consumatori cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh 

B.5 consumatori cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh 

B.6 consumatori cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh 

(2) Categoriile prevazute la alin. (1) sunt valabile pentru consumatori racordati in sistemul de distributie al 

gazelor naturale. 

 

 

VIII. REGULARIZAREA SUMELOR AFERENTE CONSUMULUI DIN PERIOADA 1 IANUARIE – 31 

DECEMBRIE 

Art. 9 (1)  În cazul modificării încadrării consumatorului, furnizorul recalculează contravaloarea cantităţilor de gaze 

naturale consumate, astfel: 

a) pentru situaţia prevăzută la art. 7 alin. (1), lit. a), având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate până în 

momentul modificării încadrării şi preţul de vanzare aferent categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat 

determinat conform Anexei 1; 

b) pentru situaţia prevăzută la art. 7 alin. (1), lit. b), având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate în 

intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie şi preţul de vanzare aferent categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat 

determinat conform Anexei 1; 

(2)  Regularizarea va fi evidenţiată distinct pe factură, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare 

efectuându-se în termenul prevăzut în contract, cu angajarea corespunzătoare a răspunderii contractuale, în 

condiţiile stipulate în contractul de furnizare. 

 

 

IX. DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI DE GAZE NATURALE 

Art. 10 (1) Furnizorul are dreptul de a încasa contravaloarea: 

a) serviciului privind furnizarea gazelor naturale; 

b) penalitatilor de întârziere. 

(2) Furnizorul are dreptul de a dispune încetarea sau, după caz, limitarea, acolo unde din punct de vedere 

tehnic nu e posibilă încetarea prestării serviciului de furnizare a gazelor naturale, în următoarele situaţii: 

a) forţă majoră; 

b) stare de necesitate, când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; 
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c) neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului privind furnizarea gazelor naturale, la termenele 

stabilite în contractul de furnizare şi, după caz, a penalitatilor de întârziere aferente;    

Art. 11  (1) Furnizorul are următoarele obligaţii: 

a) să asigure furnizarea gazelor naturale, în condiţiile şi cu respectarea presiunii prevăzute în contract, precum şi a 

condiţiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu reglementările în vigoare;  

b) să factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale şi, după caz, a penalitatilor de 

întârziere şi să transmită consumatorului factura lunară; 

c) să informeze consumatorul în legătură cu serviciile prestate de operatorul de sistem; 

d) să soluţioneze sesizările consumatorului privind serviciul de furnizare şi să comunice acestuia răspunsul, conform 

reglementărilor în vigoare; 

e) sa furnizeze la cererea consumatorului, informatii privind istoricul de consum lunar, avut în vedere la emiterea 

facturii, pentru perioada de derulare a contractului;  

f) să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea consumatorului; 

g) să anunţe consumatorul, asupra efectuării reviziilor şi a reparaţiilor instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe 

proprietatea consumatorului; 

h) să precizeze consumatorului, în cazul notificării privind limitarea, nivelul de presiune până la care se face 

limitarea şi termenele de limitare; 

i) să preia, să înregistreze şi să soluţioneze în conformitate cu legislaţia în vigoare orice reclamaţie legată de 

funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor aparţinând operatorului de sistem sau consumatorului; 

j) să informeze consumatorul cu privire la obligaţiile furnizorului care derivă din Standardul de performanţă pentru 

activitatea de furnizare a gazelor naturale, să respecte prevederile acestuia şi să plătească penalităţile prevăzute de 

acesta; 

k) să notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de furnizare. 

l) să notifice clientul final cu privire la orice intenție de modificare a condițiilor/clauzelor contractuale și să 

informeze în momentul notificării cu privire la dreptul de a denunța contractul, în cazul în care clientul final nu 

acceptă noile condiții notificate, iar notificarea clientului final cu privire la orice majorare a prețului/tarifului 

practicat, să se facă în mod direct și în timp util, dar nu mai târziu de sfârșitul primei perioade de facturare care 

urmează intrării în vigoare a majorării, într-o manieră simplă, clară, lizibilă și accesibilă. 

 

(2) Furnizorul are obligaţia să precizeze pe factura emisă următoarele: 

a) perioada de facturare, indexul vechi şi nou, estimat sau citit, puterea calorifică superioară, cantitatea de gaze 

naturale exprimată în mc şi unităţi de energie, preţul final , instrumentele şi modalităţile de plată; 

b) data întreruperii, condiţiile aferente reluării furnizării, rezilierii contractului, precum şi cota penalitatilor de 

întârziere percepute, ca efect al neîndeplinirii obligaţiilor de plată; 

c) alte informaţii, în conformitate cu prevederile legale. 

 

 

X. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSUMATORULUI NONCASNIC DE GAZE NATURALE 

Art. 12   Consumatorul are următoarele drepturi: 

a) să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare; 

b) să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale; 

c) să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

d) să transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitire, în cazul in care furnizorul 

agreaza acest mecanism de citire, in condiţiile şi la termenele precizate de furnizor; 

e) să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezenţa personalului 

împuternicit al furnizorului care are calitate si  de operator al sistemului de distribuţie al gazelor naturale; 

f) toate celelalte drepturi corelative obligaţiilor furnizorului. 

Art. 13  Consumatorul are următoarele obligaţii: 

a) să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea 

gazelor naturale, precum şi după caz, penalitatile de întârziere aferente; 

b) să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să nu realizeze 

intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale; 

c) să nu revândă gazele naturale contractate; 

d) să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului de măsurare aflat în proprietatea sa, 

inclusiv a reparaţiilor necesare menţinerii în clasa de exactitate; 

e) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de 

măsurare şi să asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta; 
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f) să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice moment pe perioada derulării 

contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea consumatorului; 

g) să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de furnizare; 

h) să asigure permanent alimentarea cu energie electrica a detectorului/detectoarelor automate de gaze, amplasate la 

instalatia de utilizare gaze naturale de la adresa locatiei de consum. In cazul in care, in urma nerespectarii acestei 

clauze contractuale de catre consumator, sunt cauzate neplaceri precum si daune materiale sau de orice alte natura, 

furnizorul nu este responsabil pentru acestea, solutionarea acestora fiind in totalitate in sarcina consumatorului. 

 

 

XI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

Art. 14  (1) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termenul 

stipulat în contractul de furnizare, atrage: 

a) perceperea de penalitati de întârziere; nivelul penalitatii de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, 

pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenţei şi până la achitarea integrală a facturii, inclusiv 

ziua plăţii; nivelul majorării de întârziere va fi egal cu nivelul dobanzii  datorate pentru neplata la termen a 

obligaţiilor către bugetul de stat, stabilit în condiţiile precizate de Codul de procedură fiscală;  

b) limitarea furnizării gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic sau întreruperea 

furnizării, începând cu a 31-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice;  

c) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu a 36-a zi calendaristică de la emiterea facturii, cu un preaviz 

de 5 zile calendaristice, în cazul în care s-a procedat la limitarea furnizării conform prevederilor lit. b);  

d) rezilierea contractului de drept, începând cu a 61-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 

15 zile calendaristice, în cazul în care consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de furnizare a 

gazelor naturale şi a penalitatilor de întârziere. 

(2) În cazul în care data scadenţei este o zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se prelungesc până 

la prima zi lucrătoare de după aceasta.  

(3) În termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligaţiile de plată scadente este 

plătită la casieria furnizorului sau, după caz, de la momentul la care consumatorul face dovada plăţii, furnizorul este 

obligat să asigure reluarea furnizării.  

(4) În cazul în care echipamentul de măsurare este situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul este 

obligat să reia furnizarea în termenul prevăzut la alin. (3), sub condiţia permiterii accesului de către consumator. 

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat. În acest 

caz se încheie un nou contract de furnizare, sub condiţia achitării în prealabil a facturilor restante şi a penalitatilor 

de întârziere. 

(6) Demontarea echipamentului de măsurare nu poate avea loc decât după rezilierea contractului de 

furnizare. 

Art. 15  (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, altele decât obligaţia de plată a consumatorului 

prevăzută la art. 13, lit. (a), partea în culpă plăteşte celeilalte părţi daune-interese, conform reglementărilor în 

vigoare.  

(2) Răspunderea furnizorului/consumatorului de gaze naturale este condiţionată de îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) notificarea de către consumator/furnizor a situaţiei constatate, în limita termenului de prescripţie prevăzut de 

legislaţia în vigoare; 

b) prezentarea de către consumator/furnizor, furnizorului/consumatorului a documentelor justificative care atestă 

nivelul daunelor. 

 

 

XII. NOTIFICARI 

Art. 16  (1) Toate notificările se transmit în scris, prin remitere directă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire sau prin fax cu confirmare de primire, dacă prin contract nu se prevede o altă modalitate de transmitere. 

(2) Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie 

notificat, dacă prin contract nu se prevede un alt termen. 

(3) În cazul în care notificarea se face prin poştă, aceasta se transmite prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de 

primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor. 

(4) Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după ce au fost expediate, 

confirmarea electronică de transmitere prin fax fiind considerată dovada recepţiei. Notificările remise personal se 

consideră primite în ziua înregistrării lor la destinatar. 
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XIII. MODIFICAREA CIRCUMSTANTELOR 

Art . 17 (1) În contextul prezentului contract, prin modificare de circumstanţe se înţelege: legiferarea, intrarea în 

vigoare, modificarea textului sau a interpretării privind orice cerinţă legală, norma, metodologie sau recomandare a 

unei autoritati ori aplicarea unei noi cerinţe legale, norme, metodologii sau recomandari a unei autoritati, care nu 

erau în vigoare la data semnării acestui Contract. 

(2)  Modificarea circumstanţelor poate include, fara a se limita la: introducerea unor noi impozite sau taxe, 

o schimbare a modalităţilor de impunere sau taxare, o majorare/ diminuare a oricărora dintre impozitele şi taxele 

existente ori o schimbare a metodologiei avute in vedere la data incheierii prezentului Contract, privind  

fundamentarea sau recomandarea si/ sau aplicarea  elementelor utilizate la stabilirea Pretului de Vanzare. 

(3) Dacă apare o modificare de circumstanţe, părţile se obliga sa renegocieze clauzele Contractului afectate 

de aceasta, in termen de 15 zile de la notificarea intentiei de renegociere de catre partea interesata. 

(4) Notificarea intentiei de renegociere se va face de catre partea interesata  in termen de 15 zile de la 

aparitia modificarii de circumstante. 

(5) In caz de modificare subsantatiala a unuia/unora din elementele enumerate mai sus sau a situatiei 

economice generale urmare careia/carora prezentul contract devine dezavantajos pentru Vanzator, acesta din urma 

poate solicita renegocierea pretului. 

(6) Consecintele acestor modificari prevazute in alin. (1), (2) vor fi integrate Contractului, printr-un act 

aditional. 

XIIIA. MIJLOACELE PRIN CARE SE POT OBȚINE INFORMAȚII 

Art.17A Informații actualizate privind toate prețurile/tarifele aplicabile se pot obține accesând site-ul oficial al 

societății www.berggaz.ro, la numărul de telefon 0262/319555, la numarul de fax 0262/319449, la adresa de 

email office@berggaz.ro, la avizierul societății sau direct de la reprezentanții societății, la sediul social situat în 

loc. Sighetu Marmatiei, strada Gheorghe Doja, nr.8, jud. Maramures.  

 

XIV. INCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 18  (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale încetează: 

a) prin reziliere, în caz de neplată a facturilor restante, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1), lit. d); 

b) prin denunţare unilaterală, conform alin. (2) ale prezentului articol; 

c) prin acordul părţilor; 

d) prin reziliere, în cazul neexecutării de către una dintre părţi a obligaţiilor sale contractuale, altele decât cele 

prevăzute la litera a). 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; 

e) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, în cazul declarării falimentului furnizorului 

şi/sau al consumatorului sau în cazul consumului fraudulos; 

f) prin ajungere la termen, în condiţiile prevăzute la art. 3 din contractul de furnizare.  

(2) Rezilierea contractului de vanzare-cumparare din initiativa Cumparatorului opereaza in conditiile 

notificarii prealabile a Vanzatorului, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de aceasta data, sub conditia 

indeplinirii in intregime a obligatiilor de plata prevazute contractual, pana la implinirea termenului de preaviz. 

(3) Rezilierea contractului de furnizare nu are nici un efect asupra obligatiilor decurgând din executarea 

contractului pâna la momentul rezilierii acestuia. 

 

XV. CLAUZE FINALE 

Art. 19 Prezentele condiţii se completează cu prevederile Legii gazelor, Codului comercial, Codului civil, 

Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori şi consumatorii de gaze naturale, 

Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, precum şi cu celelalte 

reglementări specifice în vigoare. 

Art. 20  Neînţelegerile privind validitatea contractului de furnizare sau cele rezultate din interpretarea, executarea 

sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, se soluţionează de către instanţa de judecată 

competentă ori se supun arbitrajului, la alegerea părţilor. 

Art. 21  Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, în termenele şi în condiţiile stabilite de lege. 

Art. 22  (1) Clauzele cuprinse în contractul de furnizare se modifică şi/sau se completează prin acte adiţionale, cu 

acordul părţilor, sub condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor contractului, precum şi altor reglementări în 

vigoare. 

(2) În cazul modificării încadrării consumatorului, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor 

modificări pe factura reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, iar în cazul nivelului 

penalitatilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, prin transmiterea 

acestor modificări odată cu factura, cu respectarea prevederilor legale. 

http://www.berggaz.ro/
mailto:office@berggaz.ro
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Art. 23  Măsurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice din sectorul 

gazelor naturale.  

Art. 24  Termenii utilizaţi sunt definiţi în Legea 123/2012 a energiei si gazelor, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi în celelalte reglementări incidente sectorului gazelor naturale. 

Art. 25  Anexa 1 „Determinarea pretului de vanzare”, Anexa 2 „Graficul de furnizare a cantităţilor de gaze 

naturale contractate” si Anexa 3  „Programul de consum” sunt parte integranta a prezentului contract. 

 

 

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru 

fiecare parte contractantă. 

  

 

 

         FURNIZOR        CONSUMATOR 

              Prin:                                           

 

Director Operational                          

  Viorel TIMOCE 
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Anexa 1 

 

 

 

Determinarea pretului de vanzare 

 

 

 

 

Pg = Pf + Tt + Td, unde: 

 

Pg - Pretul contractual al gazelor naturale 

 

Pf - Pretul de furnizare a gazelor naturale = 111.72 Lei/ MWh 

 

Tt – Tarif de transport = Componenta volumetrica pentru cantitatea transportata pentru sistemele de distributie 

+ (Componenta fixa de rezervare a capacitatii pentru servicii ferme pe zi  x CMZ x N)/ (Q) = 9.50 lei/MWh 

 

1) Componenta volumetrica pentru cantitatea transportata in sistemele de distributie. La data incheierii 

contractului, aceasta este conform Ordinului ANRE 39/2016. 

2) Componenta fixa de rezervare a capacitatii pentru servicii ferme pe zi. La data incheierii contractului, 

aceasta este conform Ordinului ANRE 39/2016. 

3) CMZ - Capacitatea maxima zilnica aferenta unui an calendaristic (MWh)  

4) N - Numarul zilelor calendaristice din luna de livrare. 

5) Q - Cantitatea totala comunicata in fiecare luna (MWh).  

 

Td – Tariful de distributie reglementat prin Ordin ANRE 62/2016, corespunzator categoriei de consumator. La 

data incheierii contractului acesta este: 

 

B.1 consumatori cu un consum anual de până la 23,25 MWh    - 40.01 Lei/MWh 

B.2 consumatori cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh  - 35.78 Lei/MWh 

B.3 consumatori cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh  - 31.93 Lei/MWh 

B.4 consumatori cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh - 28.83 Lei/MWh 

 

 

  

          FURNIZOR        CONSUMATOR 

               Prin:                                             

                                           

             Director general,                                                                         

               Viorel TIMOCE 
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Anexa 2 

 

Graficul de furnizare a cantităţilor de gaze naturale contractate 

(pentru consumatorul al cărui consum anual  

se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5) 

 

Perioada 

 de livrare 

(luna) 

Cantitatea lunară
1
 

- istoric de consum - 

( unităţi de energie /lună) 

Cantitatea prognozată
2
/ 

 lună 

(unităţi de energie /lună) 

Cantitatea zilnică 

unităţi de energie 

 /zi 

Cantitatea orară 

unităţi de energie 

 /h 

     

     

 
1.
 Se completează de către furnizor, la semnarea contractului şi poate fi acceptată de consumator.  

2.
 Se completează de către consumator şi va fi acceptată de furnizor, dacă necesarul de consum al consumatorului 

este diferit de istoricul de consum, cu o motivare corespunzătoare.  

 

NOTĂ: 

1. Defalcarea cantităţilor lunare pe cantităţi zilnice/orare se agreează între furnizor şi consumator. Părţile pot 

conveni asupra unei proceduri de transmitere a prognozelor de consum zilnic/săptămânal/lunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FURNIZOR        CONSUMATOR 

               Prin:                                             

                                      

             Director general,                                                    

               Viorel TIMOCE 
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Anexa 3 

 

Programul de consum 

 

Cantitatile lunare estimate contractate si graficul de livrari 
 

 
Adresa loc consum: strada ........................, nr......................, loc. Sighetu Marmatiei, jud. Maramures 
Categorie consum: B3 
Serie contor: ..................... 

 

Luna de livrare 

Cantitatea de gaze 
naturale in amestec 

programata 
(MWh) 

Ianuarie    

Februarie   

Martie   

Aprilie   

Mai   

Iunie   

Iulie   

August   

Septembrie   

Octombrie   

Noiembrie   

Decembrie   

Total   
 

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. 

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.  

 

 

 

                FURNIZOR        CONSUMATOR 

               Prin:                                             

                                      

             Director general,                                                       

               Viorel TIMOCE 

 


