
DECIZIA 
 

nr. 457/09.06.2005 
 

privind modificarea si completarea contractelor-cadru de furnizare reglementata a 
gazelor naturale pentru consumatorii captivi 

 
Având în vedere prevederile Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de 

Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1078/18.12.2003 privind aprobarea Criteriilor 
si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor 
naturale, cu modificarile ulterioare,  
 

În temeiul prevederilor art. 8 lit. m), respectiv ale art. 10 alin. (4) si (5) din Legea 
gazelor nr. 351/2004,  
 
presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite 
prezenta decizie. 
 
Art. I – Anexa nr. 1 - „CONTRACT-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 al României, Partea I, nr. 225 din 17  martie 2005, se modifica si 
se completeaza dupa cum urmeaza: 
 
1. Capitolului II – „Date si documente generale (se completeaza de furnizor)” se completeaza si 
va avea urmatorul cuprins : 
 
„1.Locul de consum ....../(localitatea, judetul/sectorul, strada, numarul)/.........., având actul de 
proprietate nr. ...................../contractul de locatiune (închiriere imobil) nr. ............./contractul 
de comodat nr. ....... . 
2. Presiunea minima de furnizare ...... Pa (bar) 
 
Art. 1. – Racordarea instalatiei de utilizare a consumatorului casnic este :  
?  la sistemul de distributie a gazelor naturale/ la conductele din amonte; 
?  la sistemul national de transport al gazelor naturale. 
 
 Art. 2. – Modalitatea de citire a contorului este : 
?  prin citire directa, de catre personalul împuternicit al furnizorului; 
?  prin autocitire; 
?  automata, în sistem de preplata cu cartela-client; 
?  ..............., alta modalitate.” 
 
2. Alineatul (2) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 
“(2) Furnizorul are obligatia sa remita consumatorului casnic, la cererea acestuia, cu titlu 
gratuit, „Conditiile generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze 
naturale”, aprobate prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în 
Domeniul Gazelor Naturale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceste 
Conditii generale  vor fi, de asemenea, afisate la sediile si casieriile furnizorului.” 
 
 



3.. Alineatul (1) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(1) Plata contravalorii facturii reprezentând serviciile de furnizare a gazelor naturale prestate 
se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de catre furnizor. În cazul 
în care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste împlinit în urmatoarea zi 
lucratoare.”  
 
4. Alineatul (4) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care contorul de masurare este cu 
sistem de preplata cu cartela-client, plata contravalorii consumului de gaze naturale se face 
anticipat.” 
 
5. Alineatul (1) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

(1) Neachitarea, de catre consumatorul casnic, în conditiile art. 7 alin. (1), a facturii 
reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, atrage: 

a) perceperea unei cote a majorarilor de întârziere calculata asupra valorii neachitate, egala 
cu nivelul dobânzii 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, 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; 

b) întreruperea furnizarii gazelor naturale, începând cu a 46-a zi calendaristica de la data 
emiterii facturii,  în cazul neîndeplinirii obligatiei de plata, inclusiv a majorarilor de întârziere; 
factura constituie preaviz în cazul neîndeplinirii obligatiei de plata; 

c) posibilitatea rezilierii contractului, în baza unei notificari transmise de furnizor, rezilierea 
operând de drept si fara punere în întârziere, dupa 65 de zile calendaristice de la data emiterii 
facturii si/sau a debransarii, în cazul în care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea 
serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, majorarile de întârziere datorate furnizorului 
si nu a constituit garantia în conformitate cu prevederile din „Conditiile generale de  
contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale”. 
 
6. Alineatul (3) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 
„(3) Consumatorul casnic poate denunta unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale, pe 
baza unei notificari prealabile adresate si înregistrate la furnizor cu cel putin 30 de zile 
calendaristice înainte de momentul în care denuntarea devine efectiva. Denuntarea devine 
efectiva sub conditia achitarii tuturor obligatiilor de plata.” 
 
7. Alineatul (2) al articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(2) Prin derogare de la alin.(1), prezentul contract se considera modificat de drept în 
urmatoarele situatii: 
a) modificarea preturilor finale reglementate si/sau a termenelor de plata, prin ordin/decizie al/a 
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, 
publicat/publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, ulterior/concomitent cu data 
semnarii prezentului contract; modificarea preturilor finale reglementate va fi adusa la 
cunostinta consumatorului, de catre furnizor, prin intermediul mass-media; 
b) modificarea încadrarii consumatorului casnic în alta transa de consum, în conformitate cu 
prevederile anexei nr. 2 la prezentul contract.”  
 
8. Anexa nr.1 la contractul-cadru –„ Pretul final reglementat al gazelor naturale (nu include 
TVA)”, se modifica si se completeaza, având urmatorul cuprins: 
 



„Anexa nr. 1  
la contractul-cadru 

 
Pretul final reglementat al gazelor naturale 

 
 Art.1 Pretul final reglementat este de  ………….lei/1000 mc, conform reglementarilor în 
vigoare, corespunzator categoriei ……. în care consumatorul este încadrat.  
 
Art.2  Prin derogare de la prevederile art. 1 (furnizorul are obligatia de a aplica  varianta 
corespunzatoare categoriei prevazute la art. 1) :  

- pentru cantitatea furnizata care depaseste 1800 mc, pretul final reglementat este de 
……….. lei/1000 mc, corespunzator categoriei B2 (pentru consumatorii încadrati 
în categoria B1); 

- pentru cantitatea furnizata care depaseste 11.160 mc, pretul final reglementat este de 
………..lei/1000 mc, corespunzator categoriei B3 (pentru consumatorii încadrati în 
categoria B2); 

- pentru cantitatea furnizata care depaseste 117.800 mc, pretul final reglementat este 
de ………..lei/1000 mc, corespunzator categoriei B4 (pentru consumatorii încadrati 
în categoria B3); 

- pentru cantitatea furnizata care depaseste 1.209.000 mc, pretul final reglementat 
este de ………..lei/1000 mc, corespunzator categoriei B5 (pentru consumatorii 
încadrati în categoria B4). 

 
Art. 3 Prevederile art. 2 nu se aplica daca furnizorul nu are preturi finale reglementate aprobate 
pentru categoria imediat urmatoare celei în care consumatorul este încadrat. 
 
Art. 4 Preturile finale reglementate nu includ TVA”. 
 
9. Anexa nr. 2 la contractul-cadru – „Modalitatea de încadrare a consumatorilor casnici în 
transe de consum” se modifica si se completeaza, având urmatorul cuprins: 

„Anexa nr. 2  
la contractul-cadru 

 
Modalitatea de încadrare a consumatorilor casnici în transe de consum 

 
Capitolul  I Încadrarea consumatorilor 
 
Art. 1. – Încadrarea consumatorului într-o anumita transa de consum se face de catre furnizor 
pentru fiecare loc de consum în parte, pentru o perioada determinata de un an, în intervalul 1 
ianuarie – 31 decembrie, în functie de modul de conectare a respectivului loc de consum, de 
istoricul de consum înregistrat pentru respectivul loc în anul calendaristic precedent. 
 
Art. 2. – În cazul unui consumator pentru care nu exista istoric de consum, încadrarea se va 
face de catre furnizor având în vedere debitul maxim instalat aferent locului de consum. 
 
Art. 3 – În cazul consumatorului care, în functie de criteriile de mai sus, trebuie încadrat într-o 
transa de consum pentru care furnizorul nu are aprobat un pret final reglementat, acesta va fi 
încadrat dupa cum urmeaza : 



a) consumatorul conectat în sistemul de distributie, în transa cu cel mai favorabil pret 
final reglementat dintre cele practicate de furnizor pentru un astfel de sistem de 
conectare; 

b) consumatorul conectat direct în sistemul national de transport, în transa cu cel mai 
favorabil pret final reglementat dintre cele practicate de furnizor. 

 
Art. 4. – (1) Furnizorul va modifica încadrarea numai la începutul fiecarei perioade 
determinate, pentru intervalul prevazut la art. 1, în situatia în care consumul înregistrat în 
cursul anului precedent nu corespunde încadrarii existente si va notifica aceasta consumatorului 
în termen de 30 de zile calendaristice de la data modificarii încadrarii. 

(2) În cazul rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale anterior datei de 31 
decembrie inclusiv, furnizorul nu va modifica încadrarea consumatorului. 
 
Art. 5. - Consumatorul, pentru locul de consum ......................., se încadreaza în una din 
urmatoarele categorii, definite în functie de modul de conectare si de consumul anual, astfel: 
 

A. Consumatori conectati direct în sistemul de transport: 
A1. consumatori finali cu un consum anual de pâna la 124.000 mc; 
A2. consumatori finali cu un consum anual între 124.001 mc si 1.240.000 mc; 
 
B. Consumatori conectati în sistemul de distributie: 
B1. consumatori finali cu un consum anual de pâna la 2.400 mc; 
B2. consumatori finali cu un consum anual între 2.401 mc si 12.400 mc; 
B3. consumatori finali cu un consum anual între 12.401 mc si 124.000 mc; 
B4. consumatori finali cu un consum anual între 124.001 mc si 1.240.000 mc;” 

 
Capitolul II Regularizarea sumelor aferente consumului din perioada 1 ianuarie – 31 
decembrie 
 
Art. 6.  – (1) În cazul reîncadrarii consumatorului, furnizorul va recalcula valoarea gazelor 
naturale consumate în perioada 1 ianuarie –31 decembrie, pe baza pretului final reglementat în 
vigoare în aceeasi perioada, corespunzator categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat, în 
conditiile prevazute la art. 1 si art. 2 din anexa nr. 1 la contract. 

      (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), furnizorul nu va recalcula valoarea 
gazelor naturale consumate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie în cazul în care, în perioada 
respectiva, acesta nu a avut aprobat un pret final reglementat pentru categoria în care 
consumatorul a fost reîncadrat. 
 
Art. 7. - Regularizarea se va face pe baza de factura distincta, plata/recuperarea sumelor 
rezultate din regularizare efectuându-se în conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) din contract, cu 
angajarea corespunzatoare a raspunderii contractuale, în cond itiile stipulate în contract. 
 
Art. II – Anexa nr. 2 - „CONTRACT-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 al României, Partea I, nr. 225 din 17 martie 
2005, se modifica dupa cum urmeaza: 
 
1. Alineatul (2) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 



„(2) Furnizorul are obligatia sa puna la dispozitie consumatorului noncasnic, la cererea 
acestuia, cu titlu gratuit, Conditiile generale de contractare pentru consumatorii noncasnici de 
gaze naturale, aprobate prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în 
Domeniul Gazelor Naturale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceste 
conditii generale vor fi, de asemenea, afisate la sediile si casieriile furnizorului.” 
 
2. Alineatul (2) al articolului 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(2) Consumatorul noncasnic, cu un consum anual de peste 1.240.000 mc, poate prelua în 
regim variabil cantitatile de gaze naturale contractate, prevazute în anexa nr. 1, cu acordul 
furnizorului, în functie de resursele existente ale acestuia, în limita a +/- 5% din cantitatea 
zilnica convenita, dar nu mai mult de 2% din cantitatea totala contractata lunar.” 
 
3. Alineatul (1) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(1) Plata facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor na turale 
prestate se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de catre furnizor.  
În cazul în care data scadentei este zi nelucratoare, termenul se socoteste împlinit în urmatoarea 
zi lucratoare.” 
 
4. 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 dobânzii 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, 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;” 
 
5. Alineatul (3) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(3) Consumatorul noncasnic poate denunta unilateral contractul de furnizare a gazelor 
naturale, pe baza unei notificari prealabile adresate si înregistrate la furnizor cu cel putin 75 de 
zile calendaristice înainte de momentul în care denuntarea devine efectiva. Denuntarea devine 
efectiva sub conditia achitarii tuturor obligatiilor de plata.”  
 
6. Alineatul (2) al articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), prezentul contract se considera modificat de drept 
în urmatoarele situatii: 

a) modificarea preturilor finale reglementate si/sau a termenelor de plata, prin 
ordin/decizie al/a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul 
Gazelor Naturale, publicat/publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
ulterior/concomitent cu data semnarii prezentului contract; 

b) modificarea încadrarii consumatorului noncasnic în transe de consum, conform 
prevederilor anexei nr. 2 la prezentul contract.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Anexa nr. 2 la contractul-cadru - „MODALITATEA DE ÎNCADRARE a consumatorilor 

noncasnici în transe de consum” se modifica si se completeaza, având urmatorul cuprins: 
 

„Anexa nr. 2  
la contractul-cadru 

 
Modalitatea de încadrare a consumatorilor noncasnici în transe de consum 

 
Capitolul  I Încadrarea consumatorilor 
 
Art. 1. – Încadrarea consumatorului într-o anumita transa de consum se face de catre furnizor 
pentru fiecare loc de consum în parte, pentru o perioada determinata de un an, în intervalul 1 
ianuarie – 31 decembrie, în functie de modul de conectare a respectivului loc de consum, astfel: 

a) pe baza istoricului de consum înregistrat pentru respectivul loc de consum în anul 
calendaristic precedent, pentru consumatorii cu un istoric de consum sub 1.240.000 mc; 

b) în functie de graficul de livrari pentru respectivul loc de consum, pentru consumatorii 
cu un istoric de consum de peste 1.240.000 mc.  

 
Art. 2. – În cazul unui consumator pentru care nu exista istoric de consum, încadrarea se va 
face de catre furnizor având în vedere debitul maxim instalat sau, dupa caz, graficul de livrari 
pentru respectivul loc de consum. 
 
Art. 3. – În cazul consumatorului care, în functie de criteriile de mai sus, trebuie încadrat într-o 
transa de consum pentru care furnizorul nu are aprobat un pret final reglementat, acesta va fi 
încadrat dupa cum urmeaza : 

a) consumatorul conectat în sistemul de distributie, în transa cu cel mai favorabil pret final 
reglementat dintre cele practicate de furnizor pentru un astfel de sistem de conectare; 

b) consumatorul conectat direct în sistemul national de transport, în transa cu cel mai 
favorabil pret final reglementat dintre cele practicate de furnizor. 

 
Art. 4. – (1) Furnizorul va modifica încadrarea numai la începutul fiecarei perioade 
determinate, pentru intervalul prevazut la art. 1, în situatia în care consumul înregistrat în 
cursul anului precedent nu corespunde încadrarii existente si va notifica aceasta consumatorului 
în termen de 30 de zile calendaristice de la data modificarii încadrarii. 

(2) În cazul rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale anterior datei de 31 
decembrie inclusiv, furnizorul nu va modifica încadrarea consumatorului. 
 
Art. 5. - Consumatorul, pentru locul de consum ......................., se încadreaza în una din 
urmatoarele categorii, definite în functie de modul de conectare si de consumul anual, astfel: 
 

A. Consumatori conectati direct în sistemul de transport: 
A1. consumatori finali cu un consum anual de pâna la 124.000 mc; 
A2. consumatori finali cu un consum anual între 124.001 mc si 1.240.000 mc; 
A3. consumatori finali cu un consum anual între 1.240.001 mc si 12.400.000 mc; 
A4. consumatori finali cu un consum anual între 12.400.001 mc si 124.000.000 mc; 
A5. consumatori finali cu un consum anual de peste 124.000.001 mc. 
 
B. Consumatori conectati în sistemul de distributie: 
B1. consumatori finali cu un consum anual de pâna la 2.400 mc; 



B2. consumatori finali cu un consum anual între 2.401 mc si 12.400 mc; 
B3. consumatori finali cu un consum anual între 12.401 mc si 124.000 mc; 
B4. consumatori finali cu un consum anual între 124.001 mc si 1.240.000 mc; 
B5. consumatori finali cu un consum anual între 1.240.001 mc si 12.400.000 mc; 
B6. consumatori finali cu un consum anual de peste 12.400.001 mc. 

 
Capitolul II Regularizarea sumelor aferente consumului din perioada 1 ianuarie – 31 
decembrie 
 
Art. 6.  – (1) În cazul reîncadrarii consumatorului, furnizorul va recalcula valoarea gazelor 
naturale consumate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie, pe baza pretului final reglementat în 
vigoare în aceeasi perioada, corespunzator categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat, în 
conditiile prevazute la art. 1 si art. 2 din anexa nr. 3 la contract. 

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), furnizorul nu va recalcula valoarea gazelor 
naturale consumate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie în cazul în care, în perioada 
respectiva, acesta nu a avut aprobat un pret final reglementat pentru categoria în care 
consumatorul a fost reîncadrat. 
 
Art. 7. - Regularizarea se va face pe baza de factura distincta, plata/recuperarea sumelor 
rezultate din regularizare efectuându-se în conditiile prevazute la art. 8 alin. (1), cu angajarea 
corespunzatoare a raspunderii contractuale, în conditiile stipulate în contract.” 
 
8. Anexa nr. 3 la contractul-cadru - „PRETUL FINAL REGLEMENTAT al gazelor naturale 
(nu include T.V.A.)” se modifica si se completeaza, având urmatorul cuprins: 

„Anexa nr. 3  
la contractul-cadru 

 
Pretul final reglementat al gazelor naturale 

 
 Art.1 Pretul final reglementat este de  ………….lei/1000 mc, conform reglementarilor în 
vigoare, corespunzator categoriei ……. în care consumatorul este încadrat.  
 
Art.2  Prin derogare de la prevederile art. 1 (furnizorul are obligatia de a aplica  varianta 
corespunzatoare categoriei prevazute la art. 1) :  

- pentru cantitatea furnizata care depaseste 1800 mc, pretul final reglementat este de 
……….. lei/1000 mc, corespunzator categoriei B2 (pentru consumatorii încadrati 
în categoria B1); 

- pentru cantitatea furnizata care depaseste 11.160 mc, pretul final reglementat este de 
………..lei/1000 mc, corespunzator categoriei B3 (pentru consumatorii încadrati în 
categoria B2); 

- pentru cantitatea furnizata care depaseste 117.800 mc, pretul final reglementat este 
de ………..lei/1000 mc, corespunzator categoriei B4 (pentru consumatorii încadrati 
în categoria B3); 

- pentru cantitatea furnizata care depaseste 1.209.000 mc, pretul final reglementat 
este de ………..lei/1000 mc, corespunzator categoriei B5 (pentru consumatorii 
încadrati în categoria B4). 

 
Art. 3 Prevederile art. 2 nu se aplica daca furnizorul nu are preturi finale reglementate aprobate 
pentru categoria imediat urmatoare celei în care consumatorul este încadrat. 
 



Art. 4 Preturile finale reglementate nu includ TVA”. 
 
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. Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor 
Naturale  nr. 182/2005 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementata a gazelor 
naturale pentru consumatorii captivi, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
225 din 17  martie 2005, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta decizie, se va 
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare. 
 
Art. V. – Prezenta decizie va fi publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în 
vigoare la data de 11 iunie 2005. 
 
 

 
 

PRESEDINTELE 
AUTORITATII NATIONALE DE REGLEMENTARE 

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE, 
STEFAN COSMEANU 

 


