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DECIZIA nr.1191 / 02.11.2006  
privind modificarea si completarea contractelor-cadru de furnizare reglementata 

a gazelor naturale pentru consumatorii captivi 
 

           Având în vedere prevederile art. IV alin. (2) din Legea nr. 210/2005 privind 
aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea 
Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,        
            în temeiul prevederilor art. 8, lit. m), respectiv ale art. 10 alin. (4) si (5) din 
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
        presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor 
Naturale  emite prezenta decizie. 
 
Art. I. – Anexa nr. 1 –  „Contractul-cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale 
pentru consumatorii captivi casnici – clauze specifice de contractare”, la Decizia 
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 
182/10.03.2005, publicata în Monitorul Oficial ala României, Partea I, nr. 225 din 17 
martie 2005,cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza 
dupa cum urmeaza: 
 
1. Litera a) a alineatului (1) din cadrul articolului 8 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„a) perceperea unei cote a majorarilor de întârziere, calculate asupra valorii 
neachitate, egala cu nivelul majorarilor de întârziere datorate pentru neplata la termen 
a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi 
calendaristica de la data emiterii facturii si pâna la achitarea integrala a acesteia, 
inclusiv ziua platii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plata în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data scadentei;” 
 
2. Litera b) a alineatului (1) din cadrul articolului 8 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„b) întreruperea furnizarii gazelor naturale, începând cu a 26-a zi calendaristica de la 
data emiterii facturii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plata; factura constituie 
preaviz în cazul neîndeplinirii obligatiei de plata;”  
 
3. Litera c) a alineatului (1) din cadrul articolului 8 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„c) posibilitatea rezilierii contractului si/sau a debransarii, în baza unei notificari 
transmisa de furnizor, rezilierea operând de drept si fara punere în întârziere dupa 65 
de zile calendaristice de la data emiterii facturii, în cazul în care consumatorul nu a 
achitat integral contravaloarea serviciilor de furnizare prestate si majorarile de 
întârziere datorate furnizorului.” 
 
4. Alineatul (2) din cadrul articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(2) În conditiile permiterii accesului de catre consumator, furnizorul este obligat, în 
termen de maximum 24 de ore, sa asigure reluarea furnizarii, în situatia în care 
consumatorul casnic îsi achita integral obligatiile de plata scadente, tarifele aferente 
reconectarii si face dovada acestui fapt.” 
 
5. Alineatul (3) din cadrul articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
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„(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) cazurile în care contractul de furnizare a 
fost reziliat. În acest caz se va încheia un nou contract de furnizare, sub conditia 
achitarii în prealabil a facturilor restante, a majorarilor de întârziere si a tarifelor 
aferente reconectarii.” 
 
6. Articolul 9 se completeaza si va avea urmatorul cuprins: 
„Art.  9 - (1) Pentru obligatiile contractuale neîndeplinite, altele decât obligatia de 
plata a consumatorului prevazuta la art. 8 alin. (1), partea în culpa va plati celeilalte 
parti daune-interese, conform Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii 
captivi casnici de gaze naturale, precum si altor reglementari in vigoare. 
(2) Prin exceptie consumatorul casnic nu va putea solicita si primi daune -interese în 
cazul neasigurarii conditiilor de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate 
cu prevederile normelor in vigoare; exceptia opereaza pâna la data de 30 iunie 2007, 
inclusiv.”  
 
7. Litera a) a alineatului (1) din cadrul articolului 10 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„a) în caz de neplata a facturilor si a majorarilor de întârzie re aferente în termenul 
prevazut la art. 8 alin. (1) lit. c);” 
 
8. Articolul 4 din Anexa nr. 2 la contractul-cadru „Modalitatea de încadrare a 
consumatorilor casnici în transe de consum” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Art. 4. – (1) Furnizorul va modifica încadrarea consumatorului casnic, astfel: 

a) începând cu luna urmatoare momentului în care s-a înregistrat depasirea, în 
cazul în care în cadrul intervalului 1 ianuarie – 31 decembrie, consumul 
înregistrat depaseste pragul superior de consum al categoriei în care 
consumatorul casnic este încadrat; 

b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care la sfârsitul intervalului 1 
ianuarie –  31 decembrie, consumul înregistrat este mai mic decât pragul 
inferior de consum al categoriei în care consumatorul casnic este încadrat. 

(2) Prin exceptie, pentru situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), în cazul în care furnizorul 
nu are aprobat un pret final reglementat pentru categoria în care consumatorul casnic 
ar trebui încadrat, acesta va modifica încadrarea începând cu data de 1 ianuarie. 
(3) În cazul rezilierii contractului de furnizare reglementata a gazelor naturale anterior 
datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul nu va modifica încadrarea consumatorului 
casnic.” 
 
9. Articolul 6 din Anexa nr. 2 la contractul-cadru „Modalitatea de încadrare a 
consumatorilor casnici în transe de consum” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Art. 6. (1) – În cazul modificarii încadrarii consumatorului casnic, furnizorul va 
recalcula valoarea gazelor naturale consumate, astfel: 

a) pentru situatia prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 2 la contract, 
având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate pâna în momentul 
modificarii încadrarii si pretul final reglementat aferent categoriei în care 
consumatorul a fost reîncadrat; 

b) pentru situatia prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la contract, 
având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate în intervalul 1 ianuarie 
– 31 decembrie si pretul final reglementat aferent categoriei în care 
consumatorul a fost reîncadrat. 
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(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), furnizorul nu va recalcula valoarea 
gazelor naturale consumate, în cazul în care acesta nu a avut aprobat, pentru perioada 
respectiva, un pret final reglementat pentru categoria în care consumatorul casnic a 
fost reîncadrat.” 
 
Art. II. – Anexa nr. 2 –  „Contractul-cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale 
pentru consumatorii captivi noncasnici – clauze specifice de contractare”, la Decizia 
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 
182/10.03.2005, publicata în Monitorul Oficial ala României, Partea I, nr. 225 din 17 
martie 2005,cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza 
dupa cum urmeaza: 
 
1. Litera a) a alineatului (1) din cadrul articolului 9 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„a) perceperea unei cote a majorarilor de întârziere, calculata asupra valorii 
neachitate, egala cu nivelul majorarilor de întârziere datorate pentru neplata la termen 
a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi 
calendaristica de la data emiterii facturii si pâna la achitarea integrala a acesteia, 
inclusiv ziua platii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plata în termenul de gratie 
prevazut de Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru întarirea disciplinei 
contractuale, cu modificarile ulterioare;” 
 
2. Litera b) a alineatului (1) din cadrul articolului 9 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„b) limitarea furnizarii gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere 
tehnic sau întreruperea furnizarii, începând cu a 26-a zi de la data emiterii facturii, cu 
un preaviz de 5 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plata;”  
 
3. Litera c) a alineatului (1) din cadrul articolului 9 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„c) întreruperea furnizarii gazelor naturale, cu un preaviz de 5 zile calendaristice, în 
cazul în care s-a procedat la limitarea furnizarii conform prevederilor lit. b), începând 
cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de gratie prevazut în Legea nr. 
469/2002, cu modificarile ulterioare, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plata, 
inclusiv a majorarilor de întârziere aferente;”  
 
4. Alineatul (2) al articolului 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(2) În cazul în care data scadentei sau ziua imediat urmatoare expirarii termenului de 
gratie este zi nelucratoare, termenele prevazute la alin. (1) se decaleaza în mod 
corespunzator.” 
 
5. Alineatul (3) al articolului 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(3) În conditiile permiterii accesului de catre consumator, furnizorul este obligat, în 
termen de maximum 24 de ore, sa asigure reluarea furnizarii în situatia în care 
consumatorul noncasnic îsi achita integral obligatiile de plata scade nte si face dovada 
acesteia.” 
 
6. Alineatul (4) al articolului 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile în care contractul de furnizare a 
fost reziliat. În acest caz se va încheia un nou contract de furnizare, sub conditia 
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achitarii în prealabil a facturilor restante, a majorarilor de întârziere si a tarifului 
aferent de reconectare.”  
 
7.  Dupa alineatul (2) al articolului 10 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins: 
„(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), consumatorul noncasnic nu va putea 
solicita si primi daune-interese în cazul neasigurarii conditiilor de calitate a gazelor 
naturale furnizate, în conformitate cu reglementarile in vigoare; exceptia opereaza 
pâna la data de 30 iunie 2007, inclusiv.” 
 
8. Litera c) a alineatului (1) din cadrul articolului 11 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„c) prin neplata facturilor, conform art. 9 alin. (1) lit. d);” 
 
6. Dupa articolul 16 se introduce articolul 17 cu urmatorul cuprins: 
„Art. 17. –  (1) La data încheierii prezentului contract, consumatorul noncasnic cu un 
consum anual mai mare de 124 000 mc si furnizorul de gaze naturale pot sa îsi 
prezinte reciproc unul sau mai multe instrumente de garantare a propriilor obligatii, 
convenite de catre acestea. 
(2) Garantia prevazuta la alin. (1) este destinata îndeplinirii obligatiilor contractuale 
ale partilor, în cazul aparitiei unor evenimente viitoare neprevazute care ar putea sa îl 
aduca pe furnizor/consumator în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile 
contractuale. 
(3) Constituirea instrumentelor de garantare, în conditiile alin. (1), se realizeaza în 
conditii de echivalenta.” 
 
7. Articolul 4 din Anexa nr. 2 la contractul-cadru „Modalitatea de încadrare a 
consumatorilor noncasnici în transe de consum” se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 4. – (1) Furnizorul va modifica încadrarea consumatorului noncasnic, astfel: 

a) începând cu luna urmatoare momentului în care s-a înregistrat depasirea, în 
cazul în care în cadrul intervalului 1 ianuarie – 31 decembrie, consumul 
înregistrat depaseste pragul superior de consum al categoriei în care 
consumatorul noncasnic este încadrat; 

b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care la sfârsitul intervalului 1 
ianuarie –  31 decembrie, consumul înregistrat este mai mic decât pragul 
inferior de consum al categoriei în care consumatorul noncasnic este încadrat. 

(2) Prin exceptie, pentru situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), în cazul în care furnizorul 
nu are aprobat un pret final reglementat pe ntru categoria în care consumatorul 
noncasnic ar trebui încadrat, acesta va modifica încadrarea începând cu data de 1 
ianuarie. 
(3) În cazul rezilierii contractului de furnizare reglementata a gazelor naturale anterior 
datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul nu va modifica încadrarea consumatorului 
noncasnic.” 
 
8. Articolul 6 din Anexa nr. 2 la contractul-cadru „Modalitatea de încadrare a 
consumatorilor noncasnici în transe de consum” se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„Art. 6. (1) –  În cazul modificarii încadrarii consumatorului noncasnic, furnizorul va 
recalcula valoarea gazelor naturale consumate, astfel: 
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a) pentru situatia prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 2 la contract, 
având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate pâna în momentul 
modificarii încadrarii si pretul final reglementat aferent categoriei în care 
consumatorul a fost reîncadrat; 

b) pentru situatia prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la contract, 
având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate în intervalul 1 ianuarie 
– 31 decembrie si pretul final reglementat aferent categoriei în care 
consumatorul a fost reîncadrat. 

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), furnizorul nu va recalcula valoarea 
gazelor naturale consumate, în cazul în care acesta nu a avut aprobat, pentru perioada 
respectiva, un pret final reglementat pentru categoria în care consumatorul noncasnic 
a fost reîncadrat.” 
 
Art. III. – Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale de 
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si partile din contractele de furnizare 
reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei decizii. 
 
Art. IV. – Prezenta decizie va fi publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 

PRESEDINTELE 
AUTORITATII NATIONALE DE REGLEMENTARE 

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE, 
 

STEFAN COSMEANU  
 


