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CONTRACT DE FURNIZARE GAZE NATURALE Nr. _________/__________
Denumire consumator
Cod Client

Se completeaza dupa prelucrarea in registratura EVA:

Nr. Reg.Com.
Numar de telefon fix:
Adresa e-mail

CIF
Mobil:
| Doresc factura prin posta electronica:

X

Adresa sediu
| Doresc factura prin Posta:

Adresa corespondenta

1.
____________________________________, persoana juridica reprezentata de __________________________in
calitate de _________________, CNP ____________________, cu datele de identificare din tabelul de mai sus, denumit în
continuare „Consumatorul” si
2.
Societatea E.V.A. ENERGY S.A., persoana juridica romana cu sediul social în Brasov, str. Branduselor nr. 74, cam.
2, et. 4, ap. 29, jud. Brasov, tel. 021.367.22.51, fax: 0372.871.978, email: office@eva-energy.ro, avand CUI RO31010144,
înregistrata la Registrul Comerţului Brasov sub nr. J8/1948/2012, cont IBAN RO15RNCB0297144153590001 deschis la
BCR, deţinătoare a Licenţei de furnizare gaze naturale nr. 2023/06.04.2016 eliberată de A.N.R.E., reprezentata legal prin
Director General Dna. Stoicescu Daniela Cristina, denumită în continuare „Furnizorul”,
1.
Obiectul contractului
1.1
Obiectul Contractului îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale cu servicii incluse de transport,
inmagazinare si distributie, la locurile de consum si in cantitatile mentionate in tabelul de mai jos:
Informatii
Judet:
Localitate:
Strada:
Nr:
Categorie consum
Accizabil (Da/Nu)
NLC
POD
Serie contor
Cuantum Penalitati (%)
Scadenta factura (zile)

Loc consum 1

Loc consum 2

Loc consum 3

SECTIUNE PRET FURNIZARE GAZE NATURALE
Tarif MWh*
SECTIUNE GRAFIC LIVRARE
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
*Tariful nu include tarifele de distributie, transport, accize, inmagazinare, echilibrare, TVA;
1.2 Alimentarea locului/locurilor de consum sus precizat/e se realizează conform avizului tehnic de racordare si in conditiile
specifice din conventia de exploatare.
1.3 Consumatorul declara ca utilizeaza gazele naturale pentru locul/locurile de consum indicat/e mai sus, acestea fiind cele
mentionate in contractul cu operatorul de distributie competent, si mandateaza E.V.A. ENERGY S.A., sa il reprezinte in
vederea incheierii, in numele si pe seama sa, a contractelor de distributie (cu operatorul de distributie competent), de transport
de gaze naturale (cu operatorul de transport) si de inmagazinare.
1.4 Consumatorul declara ca imputerniceste Furnizorul E.V.A. ENERGY S.A. cu transmiterea in numele sau si pentru el catre
actualul furnizor de gaze naturale a Notificarii privind incetarea Contractului de furnizare, precum si cu efectuarea in
relatia cu Furnizorul actual si cu autoritatile competente, in numele sau si pentru el, a oricaror demersuri pe care le va
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considera necesare in vederea realizarii schimbarii furnizorului de gaze naturale in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
2.
Durata Contractului
2.1
Prezentul Contract de furnizare gaze se incheie pe o perioada determinata de 12 (doisprezece) luni. Contractul intra in
vigoare la data semnarii de catre ambele parti si produce efecte conditionat de intrarea in furnizare a consumatorului in max. 30
zile de la data semnarii.
3.
Condiţii de desfăşurare a furnizării
3.1
Cantitatea de gaze naturale contractata va fi livrata lunar in punctele de livrare prevazute la pct. 1.1 din prezentul
Contract.
3.2
Predarea/preluarea gazelor naturale se face la punctul de livrare, in cantitatea si conditiile prevazute in prezentul
Contract, in baza Procesului Verbal intocmit intre Operatorul sistemului de distributie (in cazul in care Consumatorul este
racordat intr-un sistem de distributie gaze naturale) sau Operatorul sistemului de transport (in cazul in care Consumatorul este
racordat direct in Sistemul National de Transport) si Consumator, la sfarsitul perioadei de livrare.
3.3
Masurarea/estimarea cantitatii de gaze naturale consumata se realizeaza lunar, la sfarsitul perioadei de livrare, in
punctul de predare/preluare comerciala, de catre Operatorul de distributie sau de transport. Intreaga cantitate de gaze naturale
consumata de catre Consumator va fi facturata de catre Furnizor la finalul lunii de livrare, ca urmare a citirii/autocitirii sau a
estimarii de consum realizata de Operatorul de distributie.
3.4
Exploatarea sistemelor de distributie, inmagazinare si transport gaze naturale reprezinta obligatia operatorilor
licentiati de distributie, respectiv de transport si nu a Furnizorului. În vederea asigurarii transportului/distributiei/inmagazinarii
gazelor naturale contractate de Consumator in baza prezentului Contract, Furnizorul are obligatia de a intreprinde demersurile
necesare in vederea incheierii contractelor pentru asigurarea serviciilor de transport, inmagazinare si distributie pentru locul de
consum indicat la art. 1.1.
3.5
Parametrii tehnici de furnizare/livrare la punctele de predare/preluare (presiune, debit etc) sunt asigurati de Operatorul
sistemului de distributie sau al sistemului de transport, in functie de modul de racordare al Consumatorului, Furnizorul nefiind
responsabil de exploatarea in conditii necorespunzatoare a sistemelor de distributie, respectiv de transport.

4.
Pretul. Modalitatea de facturare si plata
4.1
Pretul de furnizare gaze naturale este cel specificat la pct. 1.1., la care se adauga TVA.
4.2
Preţul Contractului, asa cum a fost detaliat la 1.1., nu include taxele de transport, distributie, inmagazinare,
echilibrare, acciza si TVA, precum si, dupa caz, costurile aferente dezechilibrelor generate de Consumator pe piata de gaze
naturale (tariful de depasire a capacitatii rezervate si tariful de dezechilibru zilnic), toate acestea urmand a se adauga la Pretul
Contractului si factura distinct de catre Furnizor.
4.3
Platile se vor efectua pe baza facturilor emise de Furnizor, in termenul de scadenta mentionat la pct.1.1. Facturile se
vor emite pana cel tarziu pe data de 25 ale lunii.
4.4
Neplata la termen a facturilor emise de Furnizor in executarea prezentului Contract atrage aplicarea de penalitati de
intarziere in cuantum de 0,5% pe zi de intarziere aplicate la suma facturata si neachitata. Începând cu cea de a 61-a zi de
neplata, cuantumul penalităților se majorează la 1% pe zi de întârziere si se calculează pana la data achitării integrale a
restantelor. Nereceptionarea facturii de catre Consumator nu constituie motiv de neplata, Consumatorul intelegand ca este
obligat sa se intereseze de statusul facturii in cazul neprimirii acesteia ulterior datei de emitere.
4.5
In cazul contractelor cu mai multe locuri de consum, va fi emisa cate o factura pentru fiecare loc de consum sau la
solicitarea clientului o factura cumulata la nivel de contract.
4.6
In termen de maxim 6 (sase) luni de la incetarea Contractului, Furnizorul are obligatia de a transmite Consumatorului
factura cu decontul final, termenul de plata mentionat la art. 1.6 de mai sus fiind pe deplin aplicabil.
4.7
In cazul in care Consumatorul nu este de acord cu suma facturata, va transmite Furnizorului in termen de 15 de zile de
la data emiterii facturii o contestatie justificata, la care Furnizorul va raspunde in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la
inregistrarea contestatiei. Termenul de 5 zile lucratoare de solutionare a contestatiei poate fi depasit in cazul in care lamurirea
facturii presupune verificari cu Operatorul de Distributie, in acest caz Furnizorul fiind obligat la informarea Consumatorului
despre posibila intarziere in acelasi termen de raspuns de 5 zile lucratoare.
5.
Declaraţii şi Garanţii
Părţile declară şi garantează că următoarele declaraţii şi garanţii sunt şi vor continua a fi valabile, exacte si producatoare de
efecte juridice pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract:
5.1
Fiecare Parte este o entitate juridica organizată în mod valabil, înregistrată şi funcţionând legal, în conformitate cu
legile din România iar Semnarea şi executarea prezentului Contract este de capacitatea si competenţa fiecărei Părţi, care a fost
autorizată legal in acest sens şi nu contravin niciunei prevederi legale sau vreunui document constitutiv al Partilor ;
5.2
Consumatorul nu a încetat sau suspendat plata datoriilor sale, nu a intrat în imposibilitate de plată a datoriilor, nu este
subiect al unei proceduri de faliment, lichidare sau insolvenţă;
5.3
Părţile au participat impreuna la redactarea prezentului Contract, al carui proiect a fost prezentat in prealabil
Consumatorului şi au avut posibilitatea negocierii fiecăreia şi a tuturor prevederilor Contractului (in mod special dar fara a se
limita la: pretul total al serviciilor de furnizare; eventualele costuri suplimentare, dupa caz; modalitatea de calcul a pretului si
perioada de valabilitate a ofertei/pretului; conditiile, modalitatile si temenele de plata; data limita de incheiere a Contractului
de furnizare; durata Contractului etc), pe care le consideră clare, inteligibile si echitabile si si le-a insusit in integralitate;
5.4
Informatiile si documentele puse la dispozitia celeilalte Parti in vederea incheierii si executarii prezentului
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Contract sunt corecte, complete, valide si corespund realitatii de drept si de fapt.
6.
Drepturile si obligatiile Partilor
6.1
Drepturile Furnizorului:
a) Să încaseze integral şi la termenele scadente facturile emise în conformitate cu prezentul Contract, sa calculeze penalitati
pentru plata cu intarziere a facturilor, sa perceapa contravaloarea cheltuielilor de natura tehnica si administrativa efectuate in
vederea asigurarii indeplinirii de catre Consumator a obligatiilor contractuale de plata (ex: aferente operatiunilor de preavizare,
deconectare/reconectare etc) precum si daune interese pentru prejudiciile cauzate de Consumator Furnizorului/Operatorului de
Distributie/Transport, in conditiile prezentului Contract si ale Legii Aplicabile;
b) Să aibă acces în incinta Consumatorului pentru verificarea periodica a instalatiei de alimentare cu gaze naturale până la
grupurile de măsurare, precum şi pentru verificarea respectării prevederilor prezentului Contract;
c) Să participe alături de Operatorul de Distribuţie sau Transport, după caz, la măsurarea şi stabilirea cantităţilor de gaze
naturale consumate lunar;
d) Să recalculeze, împreună cu Consumatorul, consumul pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată defectarea
echipamentului de masurare;
e) Să iniţieze modificarea şi/sau completarea Contractului şi/sau anexelor la acesta, ori de câte ori apar situaţii de impreviziune
în sensul art. 7 din prezentul Contract sau când consideră necesară detalierea şi/sau completarea clauzelor contractuale ori
introducerea unor prevederi noi, in conformitate cu prevederile prezentului Contract;
f) Să solicite Consumatorului constituirea unei garanţii financiare, a cărei valoare va fi corelată cu valoarea consumului de gaze
naturale;
g) Sa impuna Consumatorului asumarea responsabilitatii financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le genereaza pe
piata de gaze naturale, in conformitate cu reglementarile emise de ANRE;
h) In cazul contractelor cu tarifare pe preț negociat cu o cantitate contractata lunara de min. 50 MW, Furnizorul are dreptul de a
factura si incasa consumul ce depășește cu mai mult de 15% cantitatea contractata lunara la un tarif per MWh majorat cu 11
lei/MWh.
i) Sa limiteze si/sau sa sisteze furnizarea gazelor naturale la Consumator, in cazurile prevazute in prezentul Contract si daca
situatia tehnica permite (ex: forta majora, stare de necesitate, nechitrea la scadenta a facturilor etc);
j) Sa aplice prevederile legislatiei in vigoare in cazul in care constata consum fraudulos de gaze naturale si interventii
necontrolate sau intentioante la instalatiile Furnizorului/Operatorului de Distributie;
k) Să rezilieze Contractul în condiţiile prevăzute de Legea Aplicabilă şi/sau de prezentul Contract;
l) Orice alte drepturi prevăzute de Legea Aplicabilă.
6.2
Obligatiile Furnizorului:
a) Sa încheie contracte de achizitie a gazelor naturale, astfel încat sa asigure acoperirea cantitatii contractate pentru
Consumator si sa asigure furnizarea gazelor naturale in conformitate cu prevederile Standardului de performanta pentru
serviciul de furnizare gaze naturale;
b) Sa permita Consumatorului schimbarea efectiva a furnizorului de gaze naturale, in mod gratuit, cu respectarea conditiilor
contractuale, in termen de 21 de zile de la data solicitarii, conform procedurii aprobate de ANRE;
c) Sa factureze lunar contravaloarea serviciilor prestate si, dupa caz, a majorarilor de intarziere si sa puna la dispozitia
Consumatorului aceste facturi;
d) Sa informeze Consumatorul in legatura cu serviciile prestate de Operatorul de sistem, a caror contravaloare este calculata si
inclusa in facturile emise de catre Furnizor;
e) Sa furnizeze la cererea Consumatorului, pe baza datelor puse la dispozitie de Operatorul de sistem, informatii privind
istoricul de consum lunar, avut in vedere la emiterea facturii, pe o perioada de pana la 5 (cinci) ani anteriori solicitarii;
f) Sa recalculeze contravaloarea facturii reprezentand serviciile prestate privind furnizarea gazelor naturale, in cazul in care se
constata defectarea sistemului/mijlocului de masurare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile;
g) Sa solutioneze sesizarile Consumatorului privind serviciul de furnizare si sa comunice acestuia raspunsul, conform
reglementarilor in vigoare;
h) Sa anunte Consumatorul in baza informatiilor primite de la operatorul de sistem, asupra intreruperilor furnizarii, efectuarii
reviziilor si a reparatiilor instalatiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea Consumatorului;
i) Sa preia, sa inregistreze si sa solutioneze in conformitate cu legislatia in vigoare orice reclamatie legata de functionarea in
conditii de siguranta a instalatiilor apartinand Operatorului de sistem sau Consumatorului;
j) Sa informeze Operatorul de sistem , in baza sesizarii Consumatorului, in legatura cu defectiunile constatate de acesta in
functionarea echipamentului de masurare si a instalatiilor Operatorului de sistem, in vederea verificarii si remedierii acestora;
k) Sa solicite Operatorului de sistem intreruperea furnizarii gazelor naturale, la cerera Consumatorului, in cazul in care
intreruperea este legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor Consumatorului sau Operatorului de sistem;
l) Sa asigure comunicarea dispozitiei de reconectare a Consumatorului catre operatorul de distributie, in termen de maximum 1
zi lucratoare de la data incetarii motivului intreruperii.;
m) Să înmagazineze gaze naturale la nivelurile necesare pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu gaze naturale a
clienţilor săi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
n) Sa puna la dispozitia Consumatorului un punct unic de contact (date suplimentare disponibile pe www.eva-energy.ro) pentru
informarea acestuia cu privire la drepturile sale, la legislatia relevanta in vigoare si la caile de solutionare a litigiilor in cazul
unor dezacorduri sau plangeri;
o) Alte obligatii prevazute de reglementarile in vigoare.
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6.3
Drepturile Consumatorului:
a) Sa aiba acces la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale in conditiile legii si sa fie alimentat cu gaze naturale
avand calitatea specificata in Contract, la pretul contractat, conform prevederilor legale in vigoare;
b) Sa solicite Furnizorului/Operatorului de sistem modificarea si completarea Contractului incheiat cu acesta atunci cand apar
elemente noi sau cand considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale, in conformitate cu prevederile
legale aplicabile;
c) Sa fie notificat în mod corespunzător cu privire la orice intenţie de modificare a Contractului, precum şi cu privire la orice
majorare a preţului/tarifului, în mod direct şi în timp util, dar nu mai târziu de sfârşitul primei perioade normale de facturare
care urmează intrării în vigoare a majorării, într-un mod transparent şi uşor de înţeles;
d) Sa denunţe contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii notificate de către Furnizor;
e) Sa schimbe Furnizorul de gaze naturale în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, în termen de 21 de
zile de la data solicitării, conform unei proceduri aprobate de ANRE;
f) Sa opteze pentru orice modalitate de plata a facturilor pe care Furnizorul o pune la dispozitie;
g) Sa beneficieze de proceduri transparente, simple şi la cele mai mici costuri de soluţionare a plangerilor;
h) Sa primească informaţii transparente privind preţurile/tarifele aplicabile, precum şi privind condiţiile generale de acces şi de
utilizare a serviciilor oferite de către Furnizor;
i) Sa solicite Furnizorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în
condiţii de siguranţă a instalaţiilor Consumatorului sau ale Operatorului de sistem;
j) Sa solicite Furnizorului/Operatorului de sistem ca atunci când sunt constatate deficienţe tehnice să ia măsuri pentru
remedierea defectiunilor si asigurarea parametrilor de siguranţă în aprovizionarea cu gaze naturale;
k) Sa solicite şi să primească penalităţile suportate de către Furnizor/Operatorul de sistem pentru neîndeplinirea obligaţiilor, în
conformitate cu prevederile Standardelor de performanţă;
l) Sa solicite inlocuirea echipamentului de masurare, pe cheltuiala sa, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
m) Alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare.
6.4
Obligatiile Consumatorului:
a) Sa achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către Furnizor în termenul şi în condiţiile prevăzute în
Contract;
b) Sa achite penalitatile de întârziere percepute de Furnizor pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor
prestate, în termenul şi în condiţiile prevăzute în Contract;
c) Sa achite tariful aferent reconectării, în vederea reluării furnizării gazelor naturale sistate pentru neîndeplinirea obligaţiei de
plată scadente, conform prevederilor contractuale;
d) Sa permită accesul reprezentantului Operatorului de sistem în scopul montării/demontării, sigilării, întreţinerii, verificării
sau citirii indexului echipamentului de măsurare, în situaţia în care acesta este amplasat pe proprietatea sa;
e) Sa nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice şi ale Operatorului de sistem, precum şi toate celelalte
instalaţii ale Operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;
f) Sa sesizeze imediat Furnizorul/Operatorul de sistem în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea
echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor Operatorului sistemului la care este racordat, amplasate pe proprietatea sa, şi să
permită accesul reprezentantului Operatorului de sistem la acestea, în vederea verificării şi remedierii defecţiunilor survenite;
g) Sa constituie în favoarea Furnizorului o garanţie financiară pentru un consum maxim echivalent pentru un an, conform
solicitarilor Furnizorului in caz de risc de neplata, situatie economico-financiara instabila a Consumatorului, risc sau
suspiciune de sustragere a gazelor naturale.
h) Sa respecte limitele zonelor de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor Operatorului de sistem aflate pe proprietatea sa,
conform legislaţiei în vigoare;
i) Sa folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea periodică a
acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;
j) Sa efectueze modificarea instalaţiei de utilizare doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare si sa nu realizeze
interventii neautorizate asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;
k) Sa încheie un contract cu un operator economic autorizat de ANRE pentru a efectua, contra cost, verificarea şi revizia
tehnică periodică a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE; operaţiunile de
verificare tehnică a instalaţiei de utilizare se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie tehnică la maximum 10 ani, pe
cheltuiala Consumatorului;
l) Sa asigure efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare, după întreruperea utilizării instalaţiei pentru o perioadă de
timp care depăşeşte 6 luni sau după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare a gazelor naturale;
m) Sa suporte cheltuielile aferente remedierii defecţiunilor constatate în urma verificărilor/reviziilor tehnice la instalaţiile de
utilizare şi înlocuirii elementelor defecte de către operatorii economici autorizaţi de ANRE;
n) Sa asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi
de ANRE;
o) Sa îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de gaze naturale, în
conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
p) Sa notifice Furnizorului orice modificare a elementelor de natură juridică sau administrativă avute în vedere la data semnării
contractului in termen de 3 zile de la data interventiei modificarii, de exemplu dar fara a se limita la: modificarea datelor de
identificare si/sau de contact, deschiderea procedurii de fuziune, divizare, reorganizare, faliment, dizolvare, instituirea
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de masuri asiguratorii (popriri, sechestru) etc. Necomunicarea acestor modificari determina responsabilitatea exclusiva a
Cumparatorului pentru eventuale prejudicii de orice natura generate de respectiva situatie;
r) In cazul consumatorilor cu cantitate contractata lunara mai mare de 50 MWh, sa asigure prognoza de consum pentru fiecare
zi a lunii sau profilul de consum standard practicat, in funcție de activitatea specifica a acestuia.
s) Alte obligaţii prevăzute de reglementările în vigoare sau convenite cu Furnizorul, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.

7
Impreviziunea
7.1 În sensul prezentului contract, prin “impreviziune” se înţelege modificarea sau introducerea unor noi taxe, impozite, tarife
reglementate, referinte de pret, schimbarea modalitatilor de impunere sau taxare, precum si modificarea sau emiterea de noi
cerinte legale imperative in materie de achizitie, transport, distributie si/sau inmagazinare gaze naturale, enumerarea cazurilor
de impreviziune nefiind limitativa.
7.2 Partile convin ca orice modificare prevazuta la alin. 1) se aplica automat, fara a fi necesara incheierea unui act aditional la
Contract, de la data la care modificarea devine obligatorie potrivit dispozitiilor legale. Refuzul Consumatorului de a accepta
respectivele modificari constituind temei al incetarii Contractului de furnizare gaze naturale.
8.
Răspunderea contractuală
8.1 Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract, Părţile răspund corespunzator
prejudiciul cauzat, conform prevederilor prezentului Contract şi ale Legii Aplicabile.
8.2 Daca Consumatorul nu a achitat la scadenta contravaloarea facturii, Furnizorul va putea proceda la intreruperea furnizarii
gazelor naturale cu un preaviz de 5 zile de la data scadentei facturii.
8.3 Dacă Consumatorul nu a achitat suma datorată până la data scadenţei facturii, Furnizorul este îndreptăţit să întrerupă
furnizarea gazelor, prin intermediul Operatorului de Distribuţie, cu un preaviz prealabil de deconectare acordat
Consumatorului. Preavizul trebuie să conţină nelimitativ: motivul întreruperii, suma datorată şi termenul de plată după care
urmează întreruperea furnizării gazelor. Preavizul si ordinul de deconectare se considera corespunzator comunicat prin oricare
din urmatoarele modalitati: SMS, Email si posta. În cazul în care Consumatorul nu efectuează plata integrală a gazelor naturale
consumate şi a dobânzilor penalizatoare calculate în termen de cel mult 10 (zece) zile de la data întreruperii furnizării gazelor,
Furnizorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul incepand cu aceasta data, cu obligatia transmiterii unei simple notificari
Consumatorului, urmând să recupereze sumele datorate de Consumator conform dispoziţiilor legale în vigoare.
8.4 Furnizorul va organiza reluarea alimentării cu gaze naturale a Consumatorului in Ziua Lucratoare imediat urmatoare datei
inregistrarii platii integrale de către Consumator a facturii restante, a cuantumului dobânzilor penalizatoare acumulate, precum
şi a costurilor estimate de Furnizor pentru de operaţiunile de întrerupere si reluare a furnizării gazelor naturale.
8.5 Sunt exceptate de la prevederile art. 8.4 de mai sus cazurile in care Contractul de furnizare a fost reziliat. In acest caz se
incheie un nou Contract de furnizare, sub conditia achitarii in prealabil a facturilor restante, a majorarilor de intarziere si a
costurilor aferente reconectarii.
8.7 Demontarea echipamentului de masurare nu poate avea loc decat dupa rezilierea Contractului de furnizare.
8.8 Furnizorul poate solicita Consumatorului constituirea de garantii pentru Contractul de furnizare in urmatoarele situatii: (i)
constatarea unor actiuni ale Consumatorului in scopul denaturarii indicatiilor grupurilor de masurare sau consumului de gaze
naturale prin ocolirea echipamentelor de masurare; (ii) exista intarzieri la plata; (iii) Consumatorul nu este proprietarul locului
de consum. Necesitatea instituirii de garantii, cuantumul acestora, modalitatile de constituire si de eliberare se vor analiza si
stabili de catre Furnizor de la caz la caz. In cazul refuzului Consumatorului de a constitui garantia in termenul stabilit de
Furnizor, da dreptul acestuia din urma sa considere Contractul de furnizare reziliat de drept la data expirarii termenului de
constituire a garantiei, Furnizorul avand doar obligatia sa notifice Consumatorul asupra interventiei rezilierii.
8.9 Consumatorul va suporta contravaloarea cheltuielilor de natura tehnica si administrativa efectuate de Furnizor in vederea
asigurării îndeplinirii obligațiilor contractuale de plata ale Consumatorului.
9.
Intreruperea furnizarii
9.1 Întreruperile în furnizarea gazelor naturale pot fi: (a) întreruperi planificate, situaţie în care furnizarea gazelor naturale la
Consumator este întreruptă temporar, cu notificarea prealabilă a Consumatorului; (b) întreruperi neplanificate, situaţie în care
furnizarea gazelor naturale la Consumator este întreruptă temporar, ca urmare a unei situaţii de urgenţă sau a altei cauze
neplanificate; (c) întreruperi pentru nerespectarea de către Consumator a obligaţiilor sale.
9.2 Operatorul de sistem are dreptul să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a Consumatorului în următoarele cazuri: (a) la
cererea Consumatorului, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor
Consumatorului sau ale Operatorului de sistem; (b) în cazul întreruperilor planificate, pentru timpul strict necesar executării
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, cu anunţarea prealabilă a Consumatorului; (c) pentru perioada necesară remedierii
defecţiunilor intervenite la instalaţiile Operatorului de sistem; (d) în cazul nepermiterii accesului reprezentantului Operatorului
de sistem în scopul de a monta/a demonta, a sigila, a întreţine, a verifica sau a citi indexul echipamentului de măsurare pentru
decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a verifica şi de a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile
Operatorului, când acestea se află pe proprietatea Consumatorului, pe baza unei înştiinţări scrise transmise Consumatorului; (e)
în cazul nerespectării de către Consumator a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor Operatorului de
sistem aflate pe proprietatea Consumatorului, conform legislaţiei în vigoare; (f) în cazul intervenţiilor asupra sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, cu excepţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, de către persoane neautorizate, care pun în
pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale; (g) în cazul intervenţiilor de către persoane neautorizate asupra instalaţiilor
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de reglare-măsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale; (h) în cazul în care
aparatele/instalaţiile de utilizare nu respectă prevederile legislaţiei în vigoare şi pot pune în pericol securitatea persoanelor şi
integritatea bunurilor, după certificarea neconformităţilor de către un operator economic autorizat de ANRE, altul decât
operatorul de sistem; (i) în cazul neasigurării de către Consumator a condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare pentru
funcţionarea în condiţii de siguranţă şi securitate a instalaţiilor de utilizare; ( j) în cazul neprezentării actelor doveditoare
privind efectuarea verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare, în conformitate cu normele tehnice
specifice aprobate de ANRE; (k) alte cazuri mentionate in legislatia specifica.
9.3 Consumatorul nu poate solicita penalităţi Furnizorului/Operatorului de sistem pentru întreruperea furnizării gazelor
naturale în situaţiile prevăzute la alin. 9.2.
10.
Încetarea Contractului
10.1 Cu exceptia obligatiilor de plata, în privinta cărora Partile sunt de drept puse in intarziere la data scadentei, in cazul
neindeplinirii oricarei alte obligatii (cu exceptia celor strict reglementate de lege), Partea care nu se afla în culpa va transmite
celeilalte Parti o notificare de punere in intarziere cu indicarea obligatiei incalcate si a termenului de remediere a acesteia.
10.2. Contractul va înceta în următoarele situaţii: (i) la expirarea duratei Contractului daca partile nu decid prelungirea
acesteia; (ii) prin denuntare unilaterala anticipata cu transmiterea de catre Consumator a unui preaviz in termenele si conditiile
preavazute de legislatia aplicabila; (iii) prin transmiterea unui preaviz cu cel putin 30 de zile inainte de data la care se doreste
incetarea contractului in cazul denuntarii de catre Furnizor inainte de reinnoirea contractului. In cazul in care Furnizorul
intentioneaza incetarea contractului ulterior reinnoirii acestuia, preavizul se va transmite cu minim 5 zile inainte de data
solicitata de incetare; (iv) daca modificarile de pret, inclusiv cele impuse in cazurile de impreviziune, nu sunt agreate de Parti;
(v) in caz de neplata a facturilor inainte sau dupa intreruperea furnizarii; (vi) in cazului refuzului de constituire garantii; (vii) in
cazul neremedierii in termen a obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator, de catre partea notificata, in conditiile
alin. 1; (viii) daca la expirarea a 3 (trei) luni de la data la care Consumatorul trebuia sa notifice Furnizorul asupra intentiei de
reconectare a locului de consum sau asupra prelungirii sistarii, acesta nu a procedat la notificarea Furnizorului. (ix) in cazul in
care oricare dintre declaratiile si garantiile din Contract se vor dovedi incorecte, incomplete, invalide sau neconforme realitatii
de fapt si/sau de drept. In acest caz, incetarea Contractului va avea loc de plin drept, fara punere in intarziere, fara formalitati
prealabile si fara interventia instantelor de judecata, la data identificarii cazului de incetare a Contractului, (x) Prin exceptie de
la pct. (iii), prin denuntare unilaterala anticipata de catre Furnizor cu un preaviz de 1 (o) zi, in conditiile in care acesta
apreciaza ca sunt intrunite premizele de neplata a facturilor de catre Consumator (ex: stare iminenta de insolventa etc.)
10.3 Pentru schimbarea Furnizorului, Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul cu obligatia de a transmite
Furnizorului o notificare cu cel putin 21 (douazecisiunu) de zile anterior datei la care se doreste a opera schimbarea.
10.4 In cazul denuntarii unilaterale a Contractului de furnizare gaze naturale inainte de termen de catre Consumatorul
noncasnic, fara culpa Furnizorului, Consumatorul va fi obligat la plata catre Furnizor, cu titlu de despagubiri, a unei sume
egale cu jumatate din Pretul Contractului raportat la cantitatea maxima lunara consumata in perioada contractuala,
corespunzator perioadei ramase pana la expirarea duratei de valabilitate a Contractului. Valoarea despagubirilor va fi facturata
Consumatorului, ulterior incetarii contractului, scadenta facturii fiind la 15 zile de la data emiterii.
11.
Forţa majoră
11.1 Forţa majoră desemnează orice situaţie imprevizibilă, inevitabilă şi independentă de voinţa Părţilor, care apare după
semnarea prezentului Contract şi care face imposibilă, în totalitate sau parţial, îndeplinirea obligaţiilor din prezentul Contract
de către Partea afectată. În scopul prezentului art. 11 forţa majoră va include, fără a se limita la, război, revoluţie, seism,
inundaţie, cazul fiind necesar a fi certificat ca atare de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si comunicat celeilalte Parti
in termen de 48 ore de la momentul aparitiei.
11.2 Părţile nu vor fi ţinute răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor lor conform Contractului în măsura în care
nerespectarea este generată de un caz de forţă majoră, cu condiţia ca Partea afectată de forţa majoră să îşi fi respectat
obligaţiile stabilite în prezentul Contract cu privire la un astfel de caz.
11.3 În cazul în care un caz de forţă majoră necesită suspendarea executării prezentului Contract pentru o perioadă mai mare de
30 de zile, Părţile se vor întâlni în decurs de maximum 10 zile de la data expirării acestei perioade pentru a conveni de comun
acord asupra modului de continuare a executării Contractului, sau asupra încetării Contractului.
12.
Confidenţialitate
12.1 Fiecare Parte va păstra confidenţialitatea tuturor datelor, documentelor si informaţiilor obţinute de la cealaltă Parte ca
urmare a încheierii si/sau executării prezentului Contract, indiferent de natura acestora, de modalitatea in care au avut acces la
ele si/sau de suportul material al acestora („Informaţii Confidenţiale”).
12.2 Fără acordul prealabil scris al celeilalte, Părţile: (i) nu vor divulga nicio astfel de Informaţie Confidenţială niciunei
persoane, cu excepţia oricăruia dintre reprezentanţii Părţilor care trebuie să cunoască astfel de informaţii in executarea
prezentului Contract; (ii) nu vor folosi nicio astfel de Informaţie Confidenţială în alt scop decât acela de a îşi îndeplini
obligaţiile şi/sau exercita drepturile prevazute in prezentul Contract; (iii) se vor asigura că oricare din reprezentanţii cărora le
vor divulga Informaţii Confidenţiale vor respecta restricţiile impuse prin prezentul articol ca şi cum respectiva persoană ar fi
parte la prezentul Contract.
12.3 Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 12.2. de mai sus, oricare dintre Părţi poate divulga astfel de Informaţii
Confidenţiale: (i) dacă şi în măsura în care se impune prin Legea Aplicabilă; (ii) dacă şi în măsura în care se impune de orice
autoritate de reglementare sau guvernamentală cu autoritate asupra respectivei Părţi; (iii)
dacă şi în măsura în care informaţia a devenit publică, fără ca respectiva Parte să fie responsabilă de acest lucru.
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12.4 În cazul în care prezentul Contract încetează, obligaţia de confidenţialitate va continua să fie în vigoare pe o perioadă de 5
(cinci) ani de la data încetării Contractului.

13.
Protectia datelor cu caracter personal
13.1. Consumatorul declara prin semnarea Contractului a luat la cunostinta drepturile prevazute de Regulamentul UE679/2016
privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Consumatorul este de acord ca datele cu caracter personal sa ii fie colectate si procesate de catre Furnizor (direct sau prin
Parteneri ai acestuia) fara limitare de termen, in scopul recuperarii creantelor, distributiei facturilor, prestarii de servicii de
furnizare gaze naturale, in scopuri statistice si in scopul promovarii unor noi produse si servicii.
14.
Notificări
14.1 Toate notificările, solicitările, cererile, pretenţiile şi alte comunicări efectuate în baza prezentului Contract se vor face în
scris şi vor fi transmise la adresele de contact (adresa de corespondenta) ale Părţilor mentionate in preambul sau la adresele de
contact notificate de Părţi în cursul executării prezentului Contract.
14.2 Orice notificare va fi considerată comunicată: (a) dacă este predată personal sau prin curier, la predare; (b) dacă este
comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la semnarea confirmării de primire; (c) dacă este transmisă
prin fax, la transmiterea cu succes, atestată de raportul pozitiv de transmitere; (d) daca este transmisa prin email, in ziua
imediat urmatoare transmiterii, cu condiţia ca, în toate cazurile, transmiterea comunicării să se facă, într-o Zi Lucrătoare în
România.
15.
Legea aplicabilă. Litigii
15.1
Prezentul Contract este guvernat de legea română. In tot ceea ce nu reglementeaza, prezentul Contract se completeaza
cu dispozitiile legale in vigoare.
15.2
In caz de neintelegeri referitoare la prevederile sau modalitatea de executare a prezentului Contract, Partile vor
depune diligente in sensul lamuririi si/sau solutionarii acestora pe cale amiabila, inclusiv prin apelarea la serviciile de mediere
asa cum sunt acestea stipulate in Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.
15.3
Litigiile decurgând din executarea prezentului Contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi deduse spre
soluţionare instantei competente şi/sau instanţelor judecătoreşti de drept comun din Bucuresti.
16.
Dispoziţii finale
16.1
Consumatorul nu poate cesiona parţial sau total drepturile şi obligaţiile decurgând din acest Contract fără obţinerea în
prealabil a acordului scris al Furnizorului.
16.2
Prezentul Contract cuprinde întregul acord al Părţilor în legătură cu furnizarea de gaze naturale de către Furnizor
Consumatorului şi prevalează asupra oricărui acord sau înţelegere anterioară dintre Părţi cu privire la acelaşi obiect.
16.3
În situaţia în care a fost declanşată procedura de suspendare sau retragere a licenţei de furnizare deţinute de Furnizor,
Consumatorul acceptă preluarea sa de către un furnizor de ultimă opţiune autorizat de A.N.R.E., sau cesionarea contractului
sau in aceleasi termeni si conditii catre un alt furnizor licentiat, în condiţiile Legii Aplicabile.
16.6
Consumatorul declară că a negociat, înţeles şi luat act de prevederile integrale din prezentul Contract, pe care le
acceptă în mod expres.
Prezentul Contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte, astazi _____________.
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