
 

 

CONTRACT 
pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii noncasnici 

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

I. Părţi contractante 
S.C. GAZ VEST S.A. ARAD, cu sediul în ARAD, Calea Victoriei, nr. 35 A, judeţul Arad, cod 
poştal 310158, telefon: 0257/348-404, fax: 0257/348-410, cod unic de înregistrare 13061000, 
cod de înregistrare fiscală RO 13061000, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului 
J02/302/2000, având contul IBAN nr. RO35CECEAR0101RON0091624, deschis la CEC Bank 
SA Sucursala Arad, titular al Licenţei de furnizare emise de autoritatea de reglementare cu nr. 
484 din 30.03.2005, reprezentată legal prin Eugen Mocan - Director General, denumită în 
continuare furnizor, în calitate de vânzător 
şi  
...................................................., cu sediul în ......................................  cod de înregistrare fiscală, 

........................... nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului ............................,  reprezentată 

legal prin ___________________  , denumită în continuare consumator, în calitate de client, au 

convenit încheierea prezentului contract. 

 
II. Date şi documente generale (se completează de furnizor) 

1. Locul de consum Curtici,V. Goldiş,1., având actul de proprietate nr. ............................, 
contractul de locaţiune (închiriere imobil) nr. ......................... sau alte acte prevăzute de lege 
.....................................................  

2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea în instalaţia de utilizare va fi între 
............... şi ............ (bar) - conform documentaţiei tehnice avizate de operatorul de sistem. 

3. Presiunea de avarie P2…...... (bar) - conform documentaţiei tehnice avizate de 
operatorul de sistem – 
 

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

serviciului de furnizare a gazelor naturale, în regim reglementat, desemnând ansamblul de 
activităţi şi operaţiuni desfăşurate de furnizor, pentru sau în legătură cu asigurarea cantităţilor de 
gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, la locul de consum. 

 
IV. Condiţii de desfăşurare a activităţii de furnizare reglementată a gazelor naturale 

Art. 2. – (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 standard (pentru consumatorul al cărui consum anual se 
încadrează în categoriile B1-B3 sau A1, astfel cum acestea sunt definite în conformitate cu 
reglementările în vigoare); 
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 standard; 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 mai mult de +/- 5% faţă de cele prevăzute în anexa nr. 1 
la prezentul contract (pentru consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile 
B4-B6 sau A2-A5, astfel cum acestea sunt definite în conformitate cu reglementările în vigoare). 

(2) Consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5, 
poate prelua în regim variabil cantităţile de gaze naturale contractate, exprimate în unităţi de 
energie, prevăzute în anexa nr. 1, cu acordul furnizorului, în funcţie de resursele existente ale 
acestuia, în limita a +/- 2,5 % din cantitatea zilnică convenită.  

(3) Consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5, 
stabileşte, de comun acord cu furnizorul, un vârf de consum de ...........unităţi de energie/h aferent 
orei cu cel mai mare consum din perioada pentru care părţile au încheiat graficul de furnizare, 
prevăzut în anexa nr. 1. 

    
V. Durata contractului 
Art. 3. – Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durată nedeterminată, începând 
cu data de .......................... 

 
VI. Preţul contractului, categoria de consum şi termenul de plată 

Art. 4. -Preţul final reglementat pentru furnizarea gazelor naturale este de 106,31 
lei/MWh, aprobat conform reglementărilor în vigoare prin ordin al preşedintelui ANRE, 
corespunzător categoriei B1 în care consumatorul este încadrat şi nu include TVA  

(2) Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea reglementată a 
gazelor naturale se face în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.  

(3) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor 
naturale, atrage perceperea de majorări de întârziere, conform prevederilor din condiţiile 
standard; nivelul majorării de întârziere este de  0,1 % pe zi de întârziere . 
 
VII. Programul de consum 

Art. 5 – (1) Furnizorul facturează contravaloarea serviciului de furnizare reglementată pe 
baza baza citirii lunare a echipamentului de măsurare sau a cantităţilor convenite cu 
consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B1-B3 sau A1 prin Programul 

de consum prevăzut în anexa nr. 2, la prezentul contract.  
(2) În cazul în care consumul înregistrat este mai mic decât consumul estimat facturat 

lunar, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul 
citirii echipamentului de măsurare. 
 
VIII. Art. 6. - (1) Neprimirea facturii de către consumator nu îl absolvă pe acesta de obligaţia de 
plată. 

(2). 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 de la sediul furnizorului 

 
IX. Art. 7. - (1) Prezentul contract este completat de Condiţiile standard pentru furnizarea 
reglementată a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, aprobate prin Ordin al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, care fac parte integrantă din prezentul contract. 



(2) Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii 
noncasnici stabilesc cadrul general aplicabil relaţiilor contractuale derulate între furnizor şi 
consumator. 

(3) SC GAZ VEST SA ARAD (titularul licenţei de furnizare a gazelor naturale) se obligă 
să informeze consumatorul asupra condiţiilor standard pentru furnizarea reglementată a gazelor 
naturale la consumatorii noncasnici, precum şi a oricăror modificări şi completări ale acestora, 
dispuse de ANRE şi, la cererea consumatorului, să pună la dispoziţia acestuia un exemplar prin 
remitere/transmitere, la momentul solicitării (solicitarea poate fi făcută prin oricare dintre 
mijloacele: telefon, fax, e-mail, scrisoare, ş.a.). 

(4) Prin semnarea prezentului contract, părţile acceptă ca în toate raporturile contractuale 
să respecte Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii 
noncasnici. 
Anexat contractului au fost comunicate şi condiţiile standard prevăzute la art. 6 alin. (1) .  
 
 
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare având aceeaşi valoare juridică, câte un 
exemplar pentru fiecare parte contractantă. 
  
Împreună  cu contractul, consumatorul (clientul), primeşte şi Condiţiile standard pentru 
furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii noncasnici,  prevăzute la art. 7 alin. 
(1) . 
 
ARAD, ............ 
 
 
 
      FURNIZOR        CONSUMATOR 
       Reprezentant legal,                 Reprezentant legal, 
…………………………..       ………………… 
 

Anexa nr. 1 la  
Contractul la ......................... 

  
 

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 lunară1 
- istoric de consum -  
 ( unităţi de energie 

/lună) 

Cantitatea 
prognozată2/ 

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. 
2. În cazul în care contractul se încheie pe durată nedeterminată părţile stabilesc anual graficul de 
furnizare a cantităţilor de gaze naturale contractate.  

 
 

Anexa nr. 1 la  
Contractul la ............................ 

 
Programul de consum 

 
Luna Istoric de consum al anului / 

cantităţi lunare determinate în 

baza profilului de consum 

anual ...... 

Program de consum solicitat 

de consumator* 

 mc unităţi de energie mc unităţi de energie 
Ianuarie      
Februarie     
Martie      
Aprilie     
Mai     
Iunie     
Iulie     
August     
Septembrie     
Octombrie     
Noiembrie     
Decembrie     
Consum 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.  
 
 

 



* În cazul consumatorului al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5, 
astfel cum acestea sunt definite în conformitate cu reglementările în vigoare, Programul de 
consum care stabileşte consumul estimat în vederea facturării va fi identic cu Graficul de 
furnizare a cantităţilor de gaze naturale contractate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


