
  
  
 

Cerere incheiere contract  

 

Solicit  incheierea  unui  contract  de  furnizare  a  energiei  electrice si/sau a gazului natural, pentru locul(rile) de 

consum evidentiate in factura de energie/gaz incarcata conform abonamentului/ofertei selectate in pasul anterior. 

 

Declaratie pe proprie raspundere 

 

Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta de oferta Restart Energy pe care o accept in totalitate si fara 

rezerve. Declar pe proprie raspundere ca documentele prezentate pentru incheierea contractului de furnizare a 

gazelor naturale sunt conforme cu originalele. Declar că am luat cunoștiință despre drepturile prevăzute de Legea 

677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a 

acestor date (dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției) și sunt de acord ca datele mele cu 

caracter personal să fie colectate și procesate de către Furnizor (inclusiv prin intermediul unor terțe părți utilizate de 

Furnizor pentru externalizarea anumitor servicii specifice) fără limitare de termen, în scopul prestării de servicii de 

furnizare gaze naturale, scopuri statistice sau în scopul promovării unor noi produse și servicii diverse. Declar pe 

proprie raspundere ca semnatura realizata de mine in forma digitala imi este proprie si personala si reprezinta vointa 

si acceptul meu fara rezerva a ofertei si conditiilor contractuale Restart Energy.  

 

Imputernicire  

 

Împuternicesc prin prezenta, furnizorul S.C. RESTART ENERGY ONE S.R.L. cu completarea, semnarea si transmiterea în 

numele meu și pentru mine către actualul Furnizor de  gaze naturale a Notificării privind încetarea vechiului contract 

de furnizare gaz natural precum și cu efectuarea în relația cu Furnizorul actual de gaze naturale cu operatorul de retea 

și cu autoritățile competente, în numele meu și pentru mine, a oricăror demersuri pe care le va considera necesare în 

vederea realizării schimbării furnizorului de gaze naturale în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Împuternicesc 

prin prezenta, furnizorul S.C. RESTART ENERGY ONE S.R.L. cu completarea documentelor contractuale standard cu 

anexele aferente prezentate mai jos cu datele mele personale si tehnice asa cum rezulta ele din documentele 

personale incarcate de mine ( copie act identitate, copie factura recenta gaz, copie act spatiu) conform ofertei 

acceptate precum si cu data intrarii in furnizare dupa procesarea contractului. 

 

Solicitare  

 

Solicit imprimarea semnaturii realizata de mine in forma digitala pe suport fizic de hartie pe toate documentele 

contractuale necesare schimbarii vechiului furnizor si contractarii noului furnizor Restart Energy pe care le-am acceptat 

fara rezerve si expedierea acestor documente la adresa selectata in pasul anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

CERERE INTOCMIRE CONTRACT DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE 

-consumatori casnici- 

 

Subsemnatul 
 

______________________________________________, domiciliat in   ________________________________________, str. 

_______________________________, nr. ____, bl. _____, sc. _____, et. ____,  ap. _____,  judetul ______________________,  

BI/CI  seria _________, nr. ______________, eliberat la data de _______________, de catre ___________________________,  

tel. _______________________________, fax.___________________, e-mail ________________________________________ 

Solicita incheierea unui contract de furnizare gaze naturale, incepand cu data ______________________, pentru locul 
/locurile de consum de mai jos: 

 

   

 

 

Anexeaza urmatoarele documente : 

- copie carte de identitate solicitant; 

- actul de proprietate sau actul doveditor al dreptului de folosinta asupra locului de consum (contract de vanzare-cumparare, 

contract de inchiriere, contract de concesiune, etc.); 

- acordul proprietarului locului de consum (in cazul in care solicitantul nu este proprietarul locului de consum); 

- o declaratie pe proprie raspundere a solicitantului, din care reiese ca actele prezentate in copie sunt conforme cu originalele si 

ca destinatia gazelor natuarle este pentru consum casnic; 

- o declaratie pe propie raspundere cum ca solicitantul foloseste legal spatiul respectiv in lispa unor documente ale locului de 

consum. 

Date generale despre locurile de consum pentru care se solicita incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale: 

 
LOC DE CONSUM 1 

Adresa loc de consum 

Judet  

Localitate  

Strada, nr, scara, bloc, apartament  

 
LOC DE CONSUM 2 

Adresa loc de consum 

Judet  

Localitate  

Strada, nr, scara, bloc, apartament  

 

Adresa de corespondendenta: 

Din localitatea _________________________________,  str.____________________________________, nr. _____, bl. _____, 

sc. ______,  ap. ______, jud. ________________________. 

 

 
    Data: ____________       Semnatura: _____________________ 

 



  
  

CONVENTIE DE FURNIZARE 

Art.1. Cumparatorul accepta primirea si transmiterea  oricaror documente prin e-mail, inclusiv a facturilor emise de furnizor. 

Art.2. Cumparatorul acorda catre RESTART ENERGY ONE SRL: 

 Un mandat irevocabil fără reprezentare, cu titlu gratuit, pentru ca Restart Energy One să poată încheia contractele de 

distribuţie (cu Operatorul de sistem din locatia dumneavoastra) şi de transport de gaze naturale (cu Transgaz , daca este 

cazul); declară, deasemenea, că a luat cunoştinţă de conţinutul contractelor cadru de distribuţie şi transport. 

 Un mandat irevocabil cu reprezentare, cu titlu gratuit (cu excepţia rambursării eventualelor cheltuieli documentate), 

pentru ca Restart Energy One să poată solicita Distribuitorului competent, pe parcursul derulării contractului de furnizare 

şi doar în urma solicitării exprese a cumparatorului, modificări ale condiţiilor tehnice care au stat la baza contractului de 

furnizare (ex: modificare incadrarare tip consum, mutare grup de măsură). 

 Mandatez în mod expres furnizorul SC RESTART ENERGY ON SRL să mă reprezinte cu drepturi depline, în relația cu 

furnizorul actual și cu operatorul de rețea pentru îndeplinirea oricăror acte de procedură și pentru întocmirea, semnarea, 

depunerea și ridicarea oricărui și tuturor documentelor necesare îndeplinirii prodedurii de schimbare a furnizorului de 

gaze naturale 

Art.3. Cumparatorul autorizeaza pe RESTART ENERGY ONE SRL sa transmita, sa solicite si sa primeasca date tehnice catre/de la 

Distribuitor, iar atunci când datele Clientului nu coincid cu cele ale Distribuitorului, Clientul autorizează Furnizorul să folosească 

datele  Distribuitorului. 

 
 
 
Data: ____________       Semnatura: _____________________ 
 

 

CANTITĂŢI DE GAZE NATURALE ESTIMATE 

 

Art.4. (1)Cantităţile lunare de gaze naturale estimate. Aceste cantitati vor avea caracter pur consultativ si nu vor induce penalitati 
pentru nerespectare. 
(2)Autocitirea indexului la contor se poate efectua online in perioada 25-30 ale fiecarei luni, si prin mail, sms sau telefonic in 
perioada 1-5 ale urmatoarei luni de consum , la unul din numerele de telefon 0749.225.457 sau 0356.172.226; 
(3)Pentru locul de consum din categoria B_____: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Luna             Total 

Cantitate 
estimată 
(MWh) 

             

Nota : consumul din tabelul de mai sus va fi baza de calcul pentru o eventuala factura  in cazul in care intr-o luna contorul 

dumneavoastra nu se va putea citi. 

Cantitatea de gaze naturale vândută, respectiv cumparată conform prezentului contract este de …….…...…. MWh. Livrarea de gaze 

naturale se va efectua pe baza reglementărilor în vigoare. 

 

Data: ____________       Semnatura: _____________________ 
 
 
 



  
  

CONDITII STANDARD PENTRU FURNIZAREA GAZELOR NATURALE  

la consumatori casnici 

Terminologie 

Art.1. Termenii utilizaţi in prezentul contract sunt definiţi În Anexa nr.1. 

 

Obiect 

Art. 2. Conditiile generale pentru furnizarea gazelor naturale la consumatori casnici completeaza prevederile contractului de 

furnizare gaze naturale incheiat de catre client cu Furnizorul (contractul), stabilind cadrul general aplicabil in relatiile dintre client, 

care are si calitatea de utilizator al retelei de distributie gaze naturale (consumator, client, cumparator), S.C. RESTART ENERGY 

ONE SRL, in calitate de furnizor (furnizor, vanzator), autorizat de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei 

(ANRE) si operatorul de retea/operatorul de masura din zona locului de consum. 

Art.3. Furnizorul publica pe site-ul propriu forma actualizata a conditiilor generale de furnizare a gazelor naturale si le pune in mod 

gratuit la dispozitia clientului, la cererea acestuia, prin unul dintre urmatoarele mijloace, dar fara a se limita la acestea: fax, e-mail, 

direct sau prin posta pe suport hartie, conform solicitarii clientului. 

 

Condiţii de derulare a contractului 

Art. 4. - (1) Cantitatea gazelor naturale consumata se determina conform prevederilor din contractul de furnizare a gazelor 

naturale. 

(2) Consumatorul plateste Furnizorului gazele naturale consumate la preţul de contract definit şi calculat conform contractului. 

(3) Predarea/preluarea gazelor naturale se face la locul de consum, in punctul de predare/preluare comerciala, in conditiile 

prevazute de Contract, in baza Procesului Verbal intocmit intre operatorul licentiat al sistemului de distributie (in cazul in care 

Cumparatorul este racordat intr-un sistem de distributie gaze naturale) sau operatorul sistemului de transport (in cazul in care 

Cumparatorul este racordat direct in Sistemul National de Transport) si Cumparator, la sfarsitul perioadei de livrare si la sfarsitul 

duratei Contractului. 

(4) Masurarea gazelor naturale consumate se realizeaza, în conformitate cu prevederile în vigoare ,in punctul/punctele de 

predare/preluare comerciala, de catre operatorul licentiat al sistemului de distributie sau al sistemului de transport, si categoriei 

de consum incadrata conform Anexei 2; 

Art.5. - (1) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de sistem în baza Codului Retelei al 

operatorului de transport, în vigoare. Obligaţiile ce revin fiecărei parţi în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză 

a nerespectării Codului Retelei al operatorului de transport ( SNTGN Transgaz). 

(2) Partile se obligă să respecte prevederile "Regulamentului de furnizare a gazelor naturale la clienti finali" în vigoare. 

 

Modalităţi de plată 

Art.6. - (1) Contravaloarea gazelor naturale furnizata se determină în conformitate cu prevederile din contract. 

(2) Modalitatile de efectuare a platilor sunt: 

- prin ordin de plata sau transfer in contul Furnizorului nr.: a) RO78BTRLRONCRT0329369901, Banca Transilvania ;                      

          b) RO87BRDE360SV04300923600, BRD ; 

- prin intermediul echipamentelor acceptatoare de numerar din agentiile bancii Transilvania si BRD ; 

- prin intermediul ghiseelor Posta Româna precum si la domiciliu in mediul rural prin factorii postali; 

- prin punctele de incasare PayPoint,PayZone,ZebraPay,UnDoi si Rompay; 

- prin alte mijloace puse la dispozitie de catre Furnizor. 

(3) Factura emisa de furnizor poate fi contestata de catre consumator in termen de 30 de zile de la data emiterii. Contestatiile vor 

fi solutionate de furnizor in termenele si conditiile prevazute de Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a 

gazelor naturale, aprobat prin ordin al presedintelui ANRE. 

(4) La încetarea contractului, în situaţia în care consumatorul are debite faţă de furnizor, regularizarea se face prin emiterea unei 

facturi de către furnizor, în termen de 42 zile de la încetarea contractului, şi plata acesteia de către consumator în termen de 15 

(cincisprezece) zile calendaristice de la emiterea facturii. 

(5) La încetarea contractului, în situaţia în care furnizorul are debite faţă de consumator, ca urmare a efectuării de către 

consumator a unor plăţi în avans sau a unui consum de gaze natuarale mai mic decât cel prezumat, regularizarea se face prin 

emiterea unei facturi de stomare/regularizare de către furnizor, în termen de 42 zile de la încetarea contractului. Consumatorul 

are obligatia de a transmite contul bancar furnizorului sau solicitarea de trimitere a sumei prin mandat postal, in maximum 20 zile 

de la data emiterii facturii prin care se comunica suma de returnat, iar furnizorul va returna suma in termen de 5 zile calendaristice  

de la solicitare. 



  
  
(6) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în lei, prin intermediul modalitatilor de plata puse la dispozitie de catre furnizor. 

Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al furnizorului. 

(7) Dacă o factură emisă conform prezentului contract nu este onorată în termenul scadent, atunci consumatorul va plati o 

majorare la suma datorată în lei în condiţiile stabilite prin contract. 

 

Obligaţii şi garanţii 

Art.7. - (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia 

pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract, conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale. 

(2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în justiţie în termenii 

acestui contract. 

(3) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, la toate informaţiile, documentaţiile şi datele necesare 

bunei derulări a contractului şi care sunt accesibile conform reglementărilor în vigoare autorităţilor statului, instituţiilor financiar-

bancare, consultanţilor şi contractanţilor care au legătură cu executarea prezentului contract. 

(4) Prin semnarea prezentului contract, consumatorul împuternicește pe furnizor să obțină acces integral la baza de date a 

Operatorului de Transport și de Sistem / Operatorului de Distribuție pentru locurile de consum care fac obiectul prezentului 

contract. 

 

Drepturile şi obligaţiile Furnizorului 

Art. 8. Obligaţiile Furnizorului 

a)sa detina o pagina pagina propie de internet in continutul careia sa publice informatii actualizate cu privire la conditiile 

comerciale de furnizare a gazelor naturale, preturile/tarifele aplicate dupa caz, precum si conditiile generale de acces si de utilizare 

a serviciilor oferite in vederea realizarii activitatii de informare a clientilor finali; In situatia in care se publica oferte-tip de furnizare 

a gazelor natuarle, se va afisa pe pagina principala a propiului site,la un loc vizibil, un link direct cu o denumire sugestiva, catre 

aceste oferte tip. 

b)sa asigure preluarea de la operatorul de sistem a datelor de consum inregistrate de echipamentele de masurare de la 

locul/locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale. 

c)sa factureze consumatorului contravaloarea consumului de gaze naturale, in termenul si conditiile prevazute in contractul de 

furnizare a gazelor naturale. 

d)sa asigure reluarea furnizarii gazelor naturale intrerupte/limitate ca urmare a neindeplinirii de catre consumator a obligatiilor 

de plata scadente la termenele si in conditiile prevazute in contractul de furnizare a gazelor naturale, in termen de maxim 24 de 

ore de la primirea solicitarii consumatorului, cu conditia permiterii de catre consumator a accesului reprezentantului operatorului 

in vederea reluarii alimentarii cu gaze naturale la locul de consum; Consumatorul trebuie sa anexeze solicitarii dovada achitarii 

integrale a contravalorii consumului de gaze naturale facturat, inclusive a dobanzilor penalizatoare pentru intarziere in efectuarea 

platii datorata conform prevederilor din contract, si a tarifului aferent reluarii alimentarii cu gaze naturale, precum si dovada 

constituirii garantiei finaciare, daca este cazul. 

e)sa notifice consumatorul, in mod corespunzator si gratuit, orice intentie de modificare si/sau completare a conditiilor clauzelor 

contractuale, precum si orice majorare a pretului/tarifului practicat precizand motivele, conditiile si amploarea acestei majorari, 

in mod direct si timp util, dar nu mai tarziu de sfarsitul primei perioade normale de facturare care urmeaza intrarii in vigoare a 

majorarii intr-un mod transparent si usor de inteles, precum si sa informeze consumatorul, in momentul notificarii cu privire la 

dreptul de a denunta in mod gratuit contractual in cazul in care nu accepta noile conditii. 

f)sa notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevazute in contractual de furnizare a gazelor naturale, 

in termen de 30 de zile calendaristice de la modificare. 

g) sa permita consumatorului schimbarea efectiva a furnizorului, cu respectarea conditiilor ANRE; Procesul de schimbare a 

furnizorului este gratuit fiind interzisa perceperea oricaror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. 

h)sa transmita consumatorului un decont final de lichidare in termen de maxim 42 de zile calendaristice de la data schimbarii 

furnizorului sau de la data incetarii contractului de furnizare a gazelor naturale. 

i)sa transmita, la cererea consumatorului, informatiile privind costul actual si cel estimat cu gaze naturale in timp util si intr-un 

format usor de inteles care sa ii permita acestuia sa compare diferite oferte in conditii identice/similar. 

J)sa transmita, la cererea consumatorului, in terment de cel mult 5 zile lucratoare de la momentul inregistrarii solicitarii date 

privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum al/ale acestuia, pe o perioada de pana la 24 de luni anterioare 

solicitarii sau pentru perioada scursa de la incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, daca aceasta din urma este mai 

mica, fara sa perceapa costuri suplimentare pentru acest serviciu si utilizand, la cerere, formatul de prezentare cu titlu optional 



  
  
prevazut in anexa care face parte integranta din “Regulamentul de furnizare gaze naurale la clienti finali”, doar pentru situatia in 

care intervalul de citire de operator al indexului mijlocului de masurare este  mai mare decat perioada de facturare. 

k)sa transmita ,la cererea consumatorului, informatii privind valoarea facturilor emise pentru locul de consum in ultimele 24 de 

luni sau pentru perioada scursa de la incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, daca aceasta din urma este mai mica, 

fara sa perceapa costuri suplimentare. 

l)sa puna la dispozitia unui furnizor de servicii energetice, in baza solicitarii scrise a consumatorului, datele privind istoricul de 

consum aferent locului de consum al acestuia, pe ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursa de la incheierea contractului de 

furnizare a gazelor naturale, daca aceasta din urma este mai mica, in masura in care aceste informatii sunt disponibile. 

n) să deţină licenţa de furnizare a gazelor naturale şi să respecte prevederile acesteia privind alimentarea consumatorilor; 
o) orice alte obligatii prevazute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prevazute de “Regulamentul de furnizare gaze naurale la client finali”, de contractual incheiat sau de alte acte 
normative aplicabile. 
Art. 9. Drepturile Furnizorului  

a)sa incaseze de la consumator contravaloarea consumului de gaze naturale , in termenul si conditiile prevazute in contractual de 

furnizare a gazelor naturale  incheiat. 

b)sa perceapa consumatorului dobanzi penalizatoare pentru intarziere la efectuarea platii facturii reprezentand contravaloarea 

consumului de gaze naturale, in termenul si conditiile prevazute in contractul de furnizare a gazelor naturale la Art.12 . 

c)sa solicite operatorului de sistem prestarea activitatii de intrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a furnizarii gazelor 
naturale, in vederea intreruperii/limitarii/reluarii furnizarii gazelor naturale la locul de consum al clientului final in conditiile 
prevazute in contractul de furnizare a gazelor naturale, precum si in alte situatii prevazute de legislatia in vigoare.   
d)sa incaseze de la clientul final tariful perceput de operatorul de sistem pentru prestarea activitatii de reluare a limentarii cu 
gaze naturale la locul de consum, in vederea reluarii furnizarii gazelor narurale intrerupte /limitate pentru neachitarea facturii 
reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale, in termenul prevazut in  contractul de furnizare a gazelor naturale, si  
dupa caz, a dobanzilor penalizatoare aferente pentru intarziere in efectuarea platii. 
e)sa solicite consumatorului asumarea responsabilitatii financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le genereaza pe 
piata de gaze naturale, in conformitate cu reglementarile in vigoare aprobate de ANRE. 
f)sa rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale in situatia incetarii dreptului de propietate sau de folosinta ( sau prin deces 

al titularului de contract) al consumatorului asupra locului de consum in situatia neachitarii de catre consumator a facturii 

reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale in conditiile prevazute in contractul de furnizare a gazelor naturale, 

precum si in alte situatii prevazute de legislatia in vigoare; Rezilierea din initiativa furnizorului se efectueaza cu transmiterea, in 

mod gratuit a unui preaviz de cel putin 15 zile calendaristice. 

g) să solicite consumatorului constituirea unor garanţii financiare în situatia in care devine rău platnic (se considera rau p latnic 

consumatorul care întârzie plata facturii fie 2 luni consecutiv, fie de 3 ori pe o perioadă de 1 an sau care este decontectat cel putin 

o data pentru neachitarea la termen a facturilor); valoarea garanţiei financiare va fi corelată cu contravaloarea consumului mediu 

de gaze naturale estimat pentru o durată de 60 de zile. 

h) să solicite constituirea unei garanţii financiare în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni 

întreprinse de consumator menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare ori să sustragă gaze naturale 

prin ocolirea echipamentelor de măsurare; valoarea garanţiei financiare va fi corelată cu contravaloarea consumului mediu de 

gaze naturale estimat pentru o durată de maxim 6 luni de zile. Refuzul constituirii garanţiei dă dreptul furnizorului să solicite 

operatorului de distribuţie deconectarea consumatorului de la reţea 

i) să aibă acces în incinta consumatorului, pentru verificarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, a grupurilor de măsurare / 

contoarelor şi a respectării prevederilor contractuale. 

j) sa rezilieze Contractul conform art.16 din Contract, precum si in caz de consum fraudulos din partea Consumatorului , dupa 
constatarea situatiei de culpa de catre operatorul sistemului sau operatorul aparatului de masura, situatie in care poate solicita 
daune-interese; 
k) orice alte obligatii prevazute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prevazute de “Regulamentul de furnizare gaze naurale la client finali”, de contractual incheiat sau de alte acte 
normative aplicabile. 
 

Drepturile si obligatiile Consumatorului 

Art. 10. Obligaţiile Consumatorului 

a)sa notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevazute in contractul de furnizare a gazelor naturale in 
termen de 30 de zile calendaristice de la modificare, necomunicarea acestora determinand responsabilitatea exclusiva a 
consumatorului pentru eventualele prejudicii de orice natura generate de aceasta situatie; 
b)sa achite integral integral factura scadenta reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale, in termenul si in conditiile 
prevazute in contractul de furnizare a gazelor naturale. 



  
  
c)sa achite dobanzile penalizatoare solicitate , dupa caz, de furnizor pentru intarzierea in efectuarea platii facturii reprezentand 
contravaloarea consumului de gaze naturale, in termenul si in conditiile prevazute in contractul de furnizare a gazelor naturale. 
d)sa achite furnizorului tariful perceput de operator pentru prestarea activitatii de reluare a alimentarii la locul de consum si sa 
constituie o garantie financiara daca este cazul, in vederea reluarii furnizarii gazelor naturale intrerupte/limitate pentru 
neachitarea facturii reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale, in termenul si in conditiile prevazute in contractul 
de furnizare a gazelor naturale, si dupa caz, a dobanzilor penalizatoare aferente pentru intarziere in efectuarea platii. 
e)sa permita accesul reprezentantului operatorului in scopul de a presta activitatea de intrerupere/limitare a parametrilor 
tehnici/reluare a alimentarii cu gaze naturale la locul de consum, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ori de a monta, 
demonta, sigila, intretinere, verifica, inlocui sau citi indexul mijlocului de masurare precum si pentru a intretine, verifica sau 
remedia defectiunile inervenite la instalatiile aflate in exploatarea operatrorului, cand acestea se afla amplasate pe propietatea 
consumatorului. Reprezentantul operatorului are obligatia sa prezinte consumatorului legitimatia de serviciu si sa comunice 
motivul pentru care solicita acces pe propietatea consumatorului. 
f)sa nu deterioreze mijlocul de masurare, sigiliile metrologice si ale operatorului precum si toate celalte instalatii aflate in 
exploatarea operatorului, amplasate pe propietatea sa. 
g)sa sesizeze imediat, la numarul de telefon pus la dispozitie de operator, orice deficienta pe care o constata in functionarea 
mijlocului de masurare si a instalatiilor aflate in exploatarea operatorului, amplasate pe propietatea sa, in vederea verificarii sdi 
remedierii acesteia, in scopul asigurarii parametrilor de siguranta in alimentarea cu gaze naturale. 
h)sa achite contravaloarea serviciilor de inlocuire si verificare metrologica a mijlocului de masurare, daca aceste servicii au 
efectuate din culpa consumatorului sau ca urmare a unei reclamatii din partea consumatorului care s-a dovedit neintemeiata. 
i)sa achite contravaloarea consumului de gaze naturale recalculat pe o perioada anterioara atunci cand se contastata functionarea 
defectuoasa a mijlocului de masura, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare referitoare la masurarea gazelor naturale. 
j)sa constituie in favoarea furnizorului la solicitarea acestuia o garantie financiara pentru o perioada de consum echivalent de 
maxim 1 an, in cazul constatarii, conform prevedrilor legale in vigoare a unor actiuni menite sa denatureze in orice fel indicatiile 
mijloacelor de masurare sau sa sustraga gaze naturale prin ocolirea mijloacelor de masurare. 
k)sa intretina si sa exploateze instalatia industriala/neindustriala de utilizare a gazelor naturale, in conformitate cu prevederile 
reglementarilor tehnice specifice apribate de ANRE; Modificare instalatiei de utilizare se efectueaza numai prin intermediul 
opratorilor economici autorizati de ANRE. 
l)sa asigure efectuarea verificarilor si reviilor tehnice ale instalatiei de utilizare a gazelor naturale, in conformitate cu prevederile 
procedurii specifice aprobate de ANRE. 
m)sa asigure remedierea defectiunilor in functionarea instalatiei de utilizare numai prin intermediul operatoriulor economici 
autorizati de ANRE conform reglementarilor tehnice specifice aprobate de ANRE. 
n)sa foloseasca exclusiv aparate consumatoare de combustibl gazosi care respecta cerintele legislatiei in vigoare si sa efectueze 
verificarea si repararea acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizati de organisme abilitate in conformitate cu 
reglementarile in vigoare. 
o)sa isi asume responsabilitatea financiara pentru plata dezechilibrelor pe care le genereaza pe piata de gaze naturale in 
conformitate cu reglementarile aprobate de ANRE. 
p) să constituie garanţiile necesare conform art. 9 lit. b) şi c); 
r) sa anunte Furnizorul in termen de 7 (sapte) zile calendaristice de la data pronuntarii incheierii instantei de judecata, cu privire 
la intrarea in procedura de insolventa/faliment. Necomunicarea acestei notificari determina responsabilitatea exclusiva a 
Consumatorului pentru eventualele prejudicii de orice natura generata de aceasta situatie. 
s) orice alte obligatii prevazute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prevazute de “Regulamentul de furnizare gaze naurale la clienti finali”, de contractual incheiat sau de alte acte 
normative aplicabile. 
Art. 11. Drepturile Consumatorului  

(1) a)sa isi schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizarea gazelor naturale in regim reglementat/in regim de ultima instanta 

la furnizarea gazelor naturale in regim concurential (furnizare eligibila). 

b)sa i se puna la dispozitie, in mod gratuit in forma tiparita sau , daca solicita astfel, in forma electronica o copie a contractului de 

furnizare a gazelor naturale inainte de incheierea sau confirmarea incheierii acestuia, inclusiv in situatia in care contractul este 

incheiat prin intermediari. 

c)sa i se puna la dispozitie, la incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, datele de conatct ale punctului unic de contact 

al furnizorului si ale punctului de informare regionala/locala , cel mai apropiat de respectivul loc de consum. 

d)sa denunte, in mod gratuit, contractul de furnizare al gazelor naturale in situatia in care nu accepta modificarile si/sau 

completarile conditiilor/clauzelor contractuale precum si majorarea pretului/tarifului, modificate de furnizor. 

e)sa solicite furnizorului intreruperea/limitarea/reluarea furnizarii gazelor naturale la locul de consum, respectiv prestarea de 

catre operator a activitatii de intrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentarii cu gaze naturale in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare. 

f)sa primeasca de la furnizor decontul final de lichidare in termen de maxim 42 de zile calendaristice de la data schimbarii 

furnizorului sau de la data incetarii contractului de furnizare a gazelor naturale. 



  
  
g)sa solicite furnizorului date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propiu/propii pentru o perioada de 

pana la 24 de luni anterioare solicitarii sau pentru perioada scursa de la incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, 

daca aceasta din este mai mica; Solicitarea consumatorului trebuie sa cuprinda datele de identificare ale acestuia, CLC/adresa 

locului de consum, perioada pentru care se solicita informatia, optiunea pentru utilizarea/neutilizarea formatului-cadru de 

prezentare a datelor prevazute in anexa la “Regulamentul de furnizare gaze naurale la clienti finali” si modalitatea aleasa de 

consumator pentru transmiterea datelor solicitate. 

h)sa solicite furnizorului informatii privind valoarea facturilor emise in ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursa de la 

incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, daca acesta din urma este mai mica. 

i) sa pretinda Furnizorului plata daunelor directe in cazul intreruperilor/limitarilor in furnizarea gazelor naturale, cauzate din culpa 
acestuia si dovedite, cu exceptia cazurilor prevazute la Art. 9  din prezentele Conditii Generale de furnizare. 
j) orice alte obligatii prevazute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prevazute de “Regulamentul de furnizare gaze naurale la clienti finali”, de contractual incheiat sau de alte acte 
normative aplicabile. 
(2) Clientul de gaze naturale nu are dreptul: 
a)sa vanda gazele naturale contractate ; 
b)sa revina la furnizarea gazelor naturale in regim reglementat in situatia in care si-a exercitat dreptul de eligibilitate. 
Modificarea circumstantelor 

Art.12. - (1) Prin "modificare de circumstanţe" se înţelege intrarea în vigoare, modificarea textului sau a interpretării privind orice 

prevedere legala (inclusiv încetarea valabilităţii unei cerinţe legale, retragerea sau reînnoirea acesteia) sau modificarea condiţiilor 

tehnico-economice valabile la data semnării contractului.  

(2) Orice modificare a circumstantelor va duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către Furnizor, fără a fi necesară 

amendarea prezentului contract, astfel încât să se permită recuperarea integrală de către furnizor a costurilor suplimentare. 

(3) Pretul de contract se modifica in functie de extraoptiunile selectate de consumator conform ofertei si contractului de furnizare 

impreuna cu anexele aferente. 

(4) In situatia in care, la locul de consum care face obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale, clientul casnic 

intentioneaza sa schimbe destinatia spatiului pentru desfasurarea de activitati comerciale/profesionale/sociale , acesta are 

obligatia sa notifice in scris furnizorul cu minim 30 de zile calendaristice inainte de data de la care gazele naturale vor fi utilizate 

pentru consum noncasnic; in acest caz, clauzele contractuale se vor modifica conform noilor conditi. 

Durata contractului. Rezilierea 

Art.13. (1) Prezentul Contract de fumizare a gazelor naturale se încheie pe o perioadă de 5 ani de la data la care incepe sa isi 

produca efectele. In situatia in care clientul final nu poseda act de spatiu, pe baza declaratiei pe proprie raspundere, contractul de 

furnizare se incheie pe o durata limitata de timp, de 12 luni, cu posibilitate de prelungire. 

 (2) Contractul îşi produce efectele, începând cu data mentionata in contractul de furnizare, condiţionat de îndeplinirea condițiilor 

pentru începerea furnizării și de finalizarea în prealabil a contractului de distribuţie, respectiv de transport gaze naturale, daca e 

cazul. 

(3) Contractul de furnizare se va prelungi automat cu perioade succesive de timp egală cu durata minimă stabilită la aliniatul (1), 

dacă niciuna dintre părți nu va notifica celeilalte părți încetarea contractului la termen, cu cel puțin 21 de zile înainte de expirarea 

perioadei minime inițiale. 

(4) La fiecare 12 luni de contract, furnizorul are dreptul de a initia o renegociere a pretului de contract, daca considera de cuviinta. 

Intentia de renegociere cu propunerea noului pret va fi adusa la cunostinta clientului cu cel putin 30 zile inainte de implinirea celor 

12 luni. 

    Art.14.-(1) Rezilierea prezentului contract din initiativa furnizorului se poate face în urmatoarele cazuri: 

    a) în caz de consum fraudulos sau sustragere de gaz natural;  
b) pentru neplata facturii, daca au trecut mai mult de 15 zile de la data intreruperii furnizarii gazelor naturale in conditiile art.20; 

c) pentru neplata repetată a contravalorii gazului natural furnizat şi a penalităţilor aferente în condiţiile stabilite; (Se consideră 

„neplată repetată” atunci când consumatorul ajunge de două ori în ultimele 12 luni în situaţia de a fi deconectat pentru neplata 

facturilor.) 

d) consumatorul refuză încheierea unui nou contract sau a unor acte adiţionale la contractul existent atunci când intră în vigoare 

reglementări noi care necesită actualizarea contractului. Contractul se va rezilia după 30 zile de la data transmiterii notificării 

formulate de către Furnizor în acest sens; 

e) daca consumatorul refuza in mod expres noul pret propus de furnizor in conditiile articolului 13 alin. (4). In acest caz, clientul 

va transmite in scris catre furnizor intentia de incetare a contractului cu cel putin 21 de zile inainte de implinirea celor 12 luni; 

f) incetarea dreptului de folosinta al clientului final asupra  locului de consum; 

    g) prin reziliere, în caz de neplată a facturilor restante, în conformitate cu prevederile Art.9, lit f) si g); 



  
  
h) în alte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare 

(2) Rezilierea contractului din iniţiativa consumatorului se face cu un preaviz de 21 (douazecisiuna) zile calendaristice îna intat 

furnizorului, in conformitate cu prevederile legale. 

(3) În cazurile prevăzute la alineatele (1) si (2), contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară orice altă 

formalitate prealabilă. 

Forţa majoră 

Art.15. (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din 

acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot apărea în 

cursul executării prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare 

de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor. 

(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 48 de ore de la apariţia 

acesteia, cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră. 

(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar 

antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării. 

 

Răspunderea contractuală 

Art.16. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform 

prevederilor contractului incheiat şi ale reglementărilor legale în vigoare. 

Art.17. În cazul în care pentru furnizorul de gaze naturale este în curs procedura de suspendare/retragere a licenţei de furn izare, 

consumatorul poate opta pentru a fi sau a nu fi de acord să fie alimentat cu gaze naturale de Furnizorul de Ultimă Instanta 

desemnat de ANRE, pâna la alegerea altui furnizor de gaze naturale licenţiat, cu condiţia respectării prevederilor Regulamentului 

privind furnizarea de gaze natural la client finali. Astfel fiind, în exercitarea dreptului său la opţiune, consumatorul este de acord 

cu preluarea sa de către furnizorii de ultimă instanta activaţi de ANRE în domeniul gazelor naturale în condiţiile prevăzute prin 

regulamentul aprobat prin Ordinul nr.29/2016, emis de ANRE. 

Art.18. Furnizorul nu răspunde pentru daunele produse de întreruperi cauzate de consumator. 

Art.19. Consumatorul va plăti despăgubiri furnizorului sau operatorului de reţea pentru pagubele dovedite, produse operatorului 

de reţea sau altor consumatori, ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a 

acţiunii proprii. 

 

Întreruperea/Limitarea/Reluarea alimentarii  cu gaze naturale 

Art.20. (1) Furnizorul poate solicita operatorului prestarea activitatii de  întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a 

alimentarii cu gaze naturale  la locul de consum al consumatorului, cu un preaviz de 15 zile, în următoarele situatii: 

a)la solicitarea consumatorului. 

b)in cazul refuzului consumatorului de a contituii o garantie financiara in situatia constatarii, conform prevederilor legale in vigoare 

aunor actiuni menite sa denatureze in orice fel indicatiile mijloacelor de masurare sau sa sustraga gaze naturale prin ocolirea 

mijloacelor de masurare. 

c)pentru neachitarea de catre consumator a facturii reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale in termenul 

prevazut in contractul de furnizare a gazelor naturale, si dupa caz, a dobanzilor penalizatoare aferente pentru intarziere in 

efectuarea platii; In situatia in care consumatorul contesta corectitudinea valorii facturii emise, furnizorul nu are dreptul sa dispuna 

intreruperea/limitarea furnizarii gazelor naturale pana nu comunica consumatorului rezultatul verificarii cu respectarea 

prevederilor standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. 

d) consumul de gaze naturale cu un contract expirat sau lipsit de valabilitate; 

e) împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al operatorului de reţea/furnizorului de a monta, a verifica, a înlocui 

mijloacele de masurare sau de a citi înregistrările acestora, de a verifica şi a remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietate 

a operatorului de reţea, atunci când acestea se află pe teritoriul consumatorului, de a verifica instalaţiile de utilizare proprii ale 

consumatorului, situate în amonte de alt consumator; 

f) racordarea unui subconsumator de către consumator la instalaţia proprie fără acordul furnizorului și al operatorului de reţea; 

g)in alte situatii prevazute in contractul de furnizare al gazelor naturale, precum si de legislatia in vigoare. 

(2) Prestarea de catre operator a activitatii de intrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentarii cu gaze 

naturale la locul de consum al consumatorului se realizeaza conform prevederilor legale in vigoare pe baza unui tarif aferent 

perceput de operator, care este platit: 



  
  
a)de consumator in situatia in care solicitarea de prestare de catre operator a activitatii apartine clientului, fiind formulate direct 

sau prin intermediul furnizorului, cu exceptia cazului in care aceasta solicitare este legata de functionarea in conditii de siguranta 

a instalatiilor consumatorului sau ale operatorului. 

b)de furnizor in situatia in care solicitarea de prestare de catre operator a activitatii apartine furnizorului, cu exceptia cazului in 

care aceasta solicitare este legata de functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor consumatorului sau ale operatorului. 

datorate, a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat şi de constituirea garanţiilor financiare; 

Art.21. Distribuitorul ( operatorul ) va întrerupe consumatorului furnizarea gazelor naturale, fără preaviz, în următoarele situatiile 

de mai jos: 

a)in cazul nerespectarii de consumator a limitelor zonelor de protectie si de siguranta ale instalatiilor operatorului amplasate pe 

propietatea consumatorului, conform legislatiei in vigoare. 

b)in cazul interventiilor de catre persoane neautorizate asupra instalatiilor de reglare-masurare aflate la limita de propietate care 

pun in pericol siguranta alimentarii cu gaze naturale conform legislatiei in vigoare. 

c) in cazul interventiilor de catre persoane neautorizate asupra unui obiectiv din sectorul gazelor naturale si/sau asupra unei 

instalatii de utilizare, care pun in pericol siguranta alimentarii cu gaze naturale conform legislatiei in vigoare. 

d)in cazul in care instalatiile de utilizare/aparatele consumatoare de combustibili gazosi ale consumatoruli nu indeplinesc conditiile 

legale de functionare, exista pericol de explozie si este afectata siguranta in exploatare. 

e)in cazul neprezentarii de catre consumator a actelor doveditoare privin efectuarea verificarilor sau a reviziilor tehnice periodice 

ale instalatiei de utilizare , conform legislatiei in vigoare. 

f)in cazul in care nu se permite accesul operatorului in scopul de a monta, demonta, sigila, intretine, verifica sau citi indexul 

mijlocului de masurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a intretine, verifica si remedia 

defectiunile intervenite la instalatiile aflate in exploatarea operatorului cand aceste se afla amplasate pe propietatea 

consumatorului. 

g)in situatia constatarii, conform prevederilor legale in vigoare, a unor actiuni menite sa denatureze in orice fel indicatiile 

mijloacelor de masurare sau sa sustraga gazele naturale prin ocolirea mijloacelor de masurare. 

f) pentru lucrări de urgență, care nu se pot efectua fără întreruperea furnizării serviciului. 

 

Cesiunea contractului 

Art.22. Consumatorul este de acord ca Furnizorul poate cesiona partial sau total drepturile si obligatiile decurgand din Contract, 

in conformitate cu reglementarile emise de autoritatea compententa, fara obtinerea in prealabil a acordului scris al 

Consumatorului. Creanțele pe care Furnizorul le are fata de Consumator, izvorâte din prezentul contract, pot fi cesionate unui terț 

în condițiile Codului civil. 

Litigii 

Art.23. Litigiile decurgând din executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse spre 

soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.  

Alte clauze  

Art.24. Reducerea promotionala X2 este valabila doar pe parcursul derularii simultane a contractelor de furnizare a energiei 

electrice si a gazelor naturale. Aceasta reducere isi pierde valabilitatea in cazul incetarii unuia dintre contracte. 

Art.25. In cazul in care consumatorul beneficiaza de o reducere promotionala de la furnizor si contractul se reziliaza inainte de 

termen din initiative sau culpa consumatorului, furnizorul este indreptatit sa recupereze contravaloarea reducerii promotionale 

de la consumator. O factura emisa in acest sens va fi achitata de consumator in termen de 5 zile de la data emiterii. 

Dispoziții finale 

Art.26. Contractele conexe de transport şi/sau distribuţie a energiei electrice, datele din anexele la contractul de retea incheiat de 

furnizor cu operatorul retelei electrice, corespunzatoare locurilor de consum care fac obiectul contractului, precum si orice alte 

anexe agreate de parti care nu contravin prevederilor reglementarilor in vigoare fac parte integranta din contract. 

Art.2. Furnizorul se obliga sa informeze consumatorul asupra oricaror modificari si/sau completari ale prezentelor conditii, prin 

afisarea pe site-ul propriu si prin transmiterea prin email catre client a formei actualizate a acestora, la solicitarea acestuia. 

Art.28. Prin semnarea Contractului de furnizare gaze naturale, consumatorul îşi exprimă acordul expres pentru prelucrarea datelor 

cu caracter personal de către furnizor şi împuterniciţii acestuia atât în scopul încheierii şi derulării contractului de furnizare gaze 

naturale cât şi pentru a primi informaţii cu caracter comercial în scopuri de marketing şi comercializare a produselor şi serviciilor 

furnizorului şi a partenerilor acestuia, prin orice mijloc de comunicare, fiind aplicabile prevederile legii 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație acestor date.  



  
  
Datele cu caracter personal, avute în vedere, reprezintă orice informaţie referitoare la Consumator, cuprinse în Condiţiile Speciale 

ale contractului de furnizare gaze naturale, în cererea de încheiere contract şi în orice alt document referitor şi în legatura cu 

furnizarea gazelor naturale.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizor, presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează 

asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 

stocarea adaptarea ori modificarea extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în 

orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.  

Datele înregistrate sunt utilizate de furnizor, companiile din grupul furnizorului şi partenerii contractuali ai furnizorului, cu bună 

credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerințelor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter 

personal împotriva distrugerii ilegale sau accidentale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat precum şi 

împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. Conform legii 677/2001, Consumatorul beneficiază de dreptul de acces, de 

intervenţie asupra datelor dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată are dreptul de a se opune prelucrării datelor 

personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, consumatorul poate adresa o cerere 

scrisă, datată, semnată şi transmisă la adresa de email : office@restartenergy.ro .Un eventual refuz al consumatorului în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării în scop de marketing, reclamă şi 

publicitate, măsurarea gradului de mulţumire a clientului faţă de serviciile prestate de furnizor. Refuzul nu se va aplica în ceea ce 

priveşte executarea contractului de furnizare gaze naturale, colectarea debitelor, recuperarea creanţelor atât pe cale amiabilă cât 

şi prin intermediul acţiunilor în instanţă, scopuri statistice,distribuirea de corespondenţă către consumator. 

 

 

FURNIZOR,        CONSUMATOR, 

S.C. RESTART ENERGY ONE S.R.L     ____________________________ 
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Anexa 1 

Autoritatea competentă Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – denumita ANRE 

Acces la sistemul de disributie Dreptul unui operator economic din sectorul gazelor naturale sau al unui client de a utiliza 
sistemul de distribuţie; 

Cerinta legala Orice lege, reglementare, licenta sau alte ordine, decizii date de Guvern, Parlament sau 
Autoritatea competenta. 

Codul Retelei Reglementarea conditiilor si regulilor de utilizare a Sistemului National de Transport al 
gazelor naturale in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

Consumator eligibil Consumatorul care este liber să cumpere 
gaze naturale de la un furnizor ales de acesta; 

Contract de furnizare a gazelor 
naturale 

Un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, care exclude un instrument de 
finanţare din domeniul gazelor naturale; 

Cantitate consumata/preluata  Cantitatea de gaze naturale efectiv preluata si/sau consumata de Cumparator, inregistrata 
de aparatele de masurare, la finalul lunii de livrare; 

Contracte la distanta Reprezinta orice contract încheiat între vanzator şi consumator în cadrul unui sistem de 

vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a 

vanzatorului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace 

de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul. 

Dispeceratul national de gaze 
naturale 

Persoana juridică ce asigură organizarea şi administrarea pieţelor centralizate, cu excepţia 
pieţei de echilibrare, în vederea tranzacţionării angro de gaze naturale pe termen scurt, 
mediu şi lung; 

Energie [MWh] cantitatea de energie consumata de un aparat ce functioneaza cu gaze naturale, in functie 
de timpul sau de utilizare. Aceasta energie ce rezulta din arderea gazelor naturale este 
folosita direct pentru incalzire sau in proces tehnologic; 

Extraoptiune Serviciu aditional prestat de vanzator; 

Furnizor de gaze naturale Persoană juridică, titulară a unei licenţe de furnizare, care asigură alimentarea cu gaze 
naturale a unuia sau mai multor consumatori pe baza unui contract de furnizare 

Interval bază de 
decontare/Inteval orar 

O perioadă de timp de o oră cu începere din prima secundă a orei oficiale a României, 
pana la sfarsitul acesteia 

Lună de livrare Perioada de timp egala cu o luna calendaristica in care Vanzatorul livreaza/preda si 
Cumparatorul consuma/preia o cantitate determinata de gaze naturale, inregistrata de 
aparatele de masura; 

Loc de consum Amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui client final, raportat la adresa postala, 
unde masurarea cantitatilor de gaze naturale consumate se face prin intermediul 
sistemului de masurare si pentru care exista toate documentele necesare a fi alimentat cu 
gaze naturale, conform legislatiei in vigoare. 

Metru cub [m3] Cantitatea de gaze naturale care ocupa volumul de 1m, la temperatura de 15oC, si 
presiunea de 1,01325bar; 

Operatorul sistemului de 
Distributie (OSD) 

Persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de distribuţie a gazelor naturale în una 
sau mai multe zone delimitate şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea 
sistemului în respectiva zonă. 

Operatorul sistemului de 
transport (OST) 

Persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de transport a gazelor natural. 

Operatorul Pieţei de gaze 
naturale – OPEE 

Persoană juridică ce asigură tranzacţionarea cantităţilor de energie pe piaţa de gaze 
naturale şi care determină preţurile pe Piaţa pentru Ziua Următoare, îndeplinind funcţiile 
prevăzute de prezentul Cod Comercial Operatorul Pieţei de gaze naturale este S.C. Opcom 
S.A. 

Regulamentul de furnizare a 
gazelor naturale la clientii finali 

Documentul care stabileste relatiile dintre furnizorul de gaze naturale si consumator 
precum si relatiile conexe ale furnizorului cu operatorul de transport si cel de distributie, 
referitoare la derularea contractului de furnizare. 

Reducere promotionala Reducere acordata de furnizor cumparatorului  

Reducere  "X2" Reducere promotionala acordata de furnizor cumparatorului pentru derularea simultana a 

contractelor de furnizare energie electrica si gaze naturale de catre comparator. 

Rezervare de capacitate Menţinerea unei părţi din capacitatea disponibilă de transport/distribuţie/înmagazinare la 

dispoziţia utilizatorilor în vederea transportului/distribuţiei/ înmagazinării unei cantităţi 

de gaze naturale determinate; 

Standard de performanta Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale 



  
  
 

 

 

 

Anexa 2 

INCADRAREA CONSUMATORILOR 

 

Art. 1  Încadrarea Cumparatorului într-o anumită tranşă de consum se face de către Vanzator, 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. 2  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, având în vedere debitul maxim instalat sau, după caz, graficul de livrări pentru respectivul loc de consum. 
 
Art. 3  (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. 4  (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. 
(3) Categoriile de încadrare a locurilor de consum, definite în funcţie de consumul anual, sunt: 
A.1 consumatori cu un consum anual de până la 1162,78MWh 
A.2 consumatori cu un consum anual între  1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh; 
(4) Categoriile prevazute la alin. (3) sunt valabile pentru consumatori racordati in sistemul de transport al gazelor naturale. 

 

 

 

 FURNIZOR,        CONSUMATOR, 

S.C. RESTART ENERGY ONE S.R.L     ____________________________ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

 

CONTRACT DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE CLIENTI CASNICI 

Seria _________________ Nr.______ /____________ 

Părţile contractante: 

S.C. RESTART ENERGY ONE S.R.L., cu sediul social în Timisoara, str. Piata Alexandru Mocioni, nr.6, tel. 0356.414.175, fax 

0356.414.173, având Cod de Înregistrare Fiscală RO34583200, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 

J35/1297/2015, cont de virament nr. RO78BTRLRONCRT0329369901 deschis la Banca Transilvania, deţinătoare a Licenţei de 

furnizare a energiei electrice nr. 1816/29.07.2015, eliberată de A.N.R.E., reprezentată legal prin Domuta Armand Doru, în calitate 

de administrator, având calitatea de vânzător şi denumită în continuare furnizor sau vânzător, pe de o parte, 

și 

………………………………………………………….………………., cu domiciliul în …………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………..………………..…………………….., tel. ………………., fax. ……………….. 

identificat cu ……. Seria ……., cu numărul …………………….., CNP ……………………………………….  Email………………….……………………..…….., 

având calitatea de cumpărător şi denumită în continuare, consumator, consumator eligibil sau cumpărător, pe de altă parte. 

 

Art. 1. Termenii utilizaţi În prezentul contract sunt definiţi in Anexa la Contractul de furnizare gaze naturale.  

Art. 2. Obiectul contractului 

Obiectul contractului iI constituie prestarea serviciilor de furnizarea de gaze naturale la locurile de consum mentionate in contract, 

precum şi reglementarea raporturilor dintre Furnizor şi Consumator privind furnizarea de gaze naturale in regim negociat, in 

conformitate cu prevederile din Conditiile generale pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici si din prezentul 

contract. 

Art. 3. - (1) Cantitatea de gaze naturale consumată se determină potrivit înregistrărilor grupului de masură de decontare, prin 

autocitire sau prin estimare în baza istoricului de consum, urmată de regularizare periodică. Cantitatile estimate sunt cuprinse in 

Conventia de furnizare din cererea  la prezentul contract. 

(2) Vanzatorul incheie cu operatorii licentiati contracte pentru servicii de distributie, transport si inmagazinare gaze naturale, unde 

este cazul, in scopul asigurarii acestor servicii catre Cumparator.  

Art.4. Consumatorul accepta primirea si transmiterea  oricaror documente prin e-mail, inclusiv a facturilor emise de furnizor. 

Art.5. Consumatorul acorda catre RESTART ENERGY ONE SRL, prin semnarea prezentului contract: 

 Un mandat irevocabil fără reprezentare, cu titlu gratuit, pentru ca Restart Energy One să poată încheia contractele de 

distribuţie (cu Distribuitorul competent) şi de transport gaze naturale (SNTGN Transgaz); declară, deasemenea, că a luat 

cunoştinţă de conţinutul contractelor cadru de distribuţie şi transport. 

 Un mandat irevocabil cu reprezentare, cu titlu gratuit (cu excepţia rambursării eventualelor cheltuieli documentate), 

pentru ca Restart Energy One să poată solicita Distribuitorului competent, inainte si pe parcursul derulării contractului 

de furnizare şi doar în urma solicitării exprese a consumatorului, modificări ale condiţiilor tehnice si administrative 

referitoare la locurile de consum  (ex: mutare grup de măsură, schimbare titular). 

Art.6. Consumatorul autorizeaza pe RESTART ENERGY ONE SRL sa transmita, sa solicite si sa primeasca date tehnice catre/de la 

Distribuitor, iar atunci când datele Clientului nu coincid cu cele ale Distribuitorului, Clientul autorizează Furnizorul să folosească 

datele  Distribuitorului. 

Art.7. Data de incepere a furnizarii 

Contractul îşi produce efectele incepand cu data de …………..…………………. si este valabil pentru perioada prevazuta in Conditiile 

generale pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici 

Art.8. Date de identificare ale locului de consum: 

INFORMATII LOC DE CONSUM 

Adresa locului de 
consum 

 

Cod Loc de 
Consum 

 
Categoria 

de consum 
(MWh/an) 

 

Operatorul 
de 

distributie 
din zona 

 

  



  
  
 

 

 

 

 

Art.9. Pretul de contract 

Cumpărătorul va plăti vânzătorului contravaloarea gazelor naturale in unitati de energie consumată pentru o luna de consum, la 

preţul de contract al gazelor naturale (lei, fara TVA) pentru categoria de consum B ______,  este de: _____________ lei/MWh, si 

nu include  TVA. Persoanele fizice si categoriile de asistenta sociala (azile de batrani, camine de scolari si studenti, etc…)  denumite 

in continuare clienti casnici nu platesc acciza. 

Preţul Contractului include, corespunzator fiecarei luni de valabilitate a Contractului, valoarea cantitatii de gaze naturale a fi 

consumata lunar (inclusiv costurile aferente transportului , distributiei gazelor naturale si serviciior de furnizare). 

Art. 10. Cantitati de gaze naturale lunare estimate.  

(1)Cantitatea de gaze naturale vândută, respectiv cumparată estimate conform prezentului contract este de ……………..…. MWh. 

Livrarea de gaze naturale se va efectua pe baza reglementărilor în vigoare. 

 (2)Masurarea cantitatatii de gaze natural se face prin citirea contorului de catre reprezentantul Operatorului de Distributie.  

Art. 11. Facturare, conditii de plata: 

Facturare In primele 15 zile lucratoare ale lunii care urmeaza celei de consum  
Termen de plata Pana in data de 20 a lunii care urmeaza celei de consum 
Calea de transmitere a facturii Prin         E-mail      ( Se aplica o reducere de 0.25 lei/MWh din pretul de 

contract, daca nu se opteaza si pentru transmiterea facturii prin posta)      
                Posta   

Modalitati de efectuare a platii (in lei) - ordin de plata sau transfer in contul Furnizorului nr. 

RO78BTRLRONCRT0329369901, deschis la Banca Transilvania; 
 si RO87BRDE360SV04300923600 : BRD , Timisoara. 
- automate acceptatoare de numerar din agentiile bancii Transilvania; 
- prin intermediul ghiseelor Poşta Română precum si la domiciliu in mediul rural 
prin factorii postali; 
- prin punctele de incasare PayPoint,PayZone,ZebraPay,UnDoi si Rompay; 
- prin alte mijloace puse la dispozitie de catre furnizor prin factura 

Art. 12. Penalitati de intarziere 

Daca o factura emisa conform prezentului contract nu este onorata in termenul scadent, atunci cumparatorul va plati o penalizare 

la suma datorata in lei, conform facturii respective, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, cu incepere din prima zi dupa 

expirarea termenului de plata scadent si pana in ziua efectuarii platii (exclusiv). Valoarea procentuala a penalitatii este de 0.1%. 

Valoarea totala a penalitatiior poate depasi cuantumul sumei asupra cereia sunt calculate. 

Art.13. Consumatorul declara ca utilizarea gazelor naturale se va face exclusiv in scop propriu casnic. 

Art.14. Consumatorul declara ca a fost informat de catre Furnizor si a luat la cunostinta, inaintea semnarii prezentului contract 

despre toate conditiile de comercializare a gazelor naturale impuse de furnizor ce se reflecta in Contractul de furnizare a gazelor 

naturale si in Conditiile generale de furnizare a gazelor naturale la consumatori casnici, despre produsele si serviciile oferite de 

RESTART ENERGY ONE SRL si apreciaza ca produsul pentru care a optat si conditiile de furnizare sunt adecvate situatiei sale 

financiare. De asemenea, consumatorul declara ca i-au fost furnizate in mod complet toate si orice informatii solicitate, in termini 

clari si precisi, cu privire la clauzele prezentului contract si ale Conditiiler generale. Ca atare, consumatorul declara ca a inteles si 

este de accord cu prevederile prezentului contract si ale Conditiilor generale, cunoscand faptul ca are posibilitatea de a negocia 

clauzele si conditiile acestora. 

Art.15. Prezentul contract a fost încheiat la data de .................................. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă 

                        

                          FURNIZOR,       CONSUMATOR  

S.C. RESTART ENERGY ONE S.R.L              ___________________________ 

 

 

 

 

x 

X   



  
  
 

 

 

 Către: _________________________________   ( se completeaza cu denumirea Furnizorului actual)              

    Spre ştiinţă: ______________________________  (se completeaza cu denumirea Operatorului de Retea) 

                        RESTART ENERGY ONE SRL (fax 0356.414.173) 

    

NOTIFICARE 

 a denunţării unilaterale a Contractului de furnizare a gazelor naturale nr. __________________ din data de 
__________________________ 
În conformitate cu prevederile Art.7 din Metodologia privind schimbarea furnizorului de catre  consumatorii casnici de gaze 
naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 47/2007.  
 

Clientul final de gaze naturale 

________________________________________, avand cod de client _______________________, buletinul/cartea de identitate 

seria _______, nr. _____________, eliberat/eliberata la data de _______________, de catre ______________________________,  

codul numeric personal _________________________________, domiciliat in  localitatea ___________________________, str. 

_______________________________, nr. ____, bl. _____, sc. _____, et. ____,  ap. _____,  judetul ______________________,  tel. 

_______________________________. 

notifică prin prezenta încetarea Contractului de furnizare a gazelor naturale nr. ____________________________ din data de 

_________________ cu efect de la data de _______________________ pentru locul de consum: 

Din localitatea _________________________________,  str._________________________________ nr. _____, bl. _____, sc. 

______,  ap. ______, jud. ________________________. 

 

in vederea schimbarii furnizorului de gaze naturale. 

 

 

 

Client final, 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
  

 
 
 

Declaratie de conformitate 
 
 
 

 

 

Subsemnatul________________________________, domiciliat in ________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________, identificat cu ____ , seria 

_____ numarul ______________, declar pe proprie raspundere ca documentele prezentate pentru 

incheierea contractului de furnizare a energiei/gazelor naturale sunt conforme cu originalele si ca 

destinatia gazelor naturale sunt utilizate numai pentru desfasurarea activitatilor casnice. 

 

 

Data: ____________       Semnatura: _________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
 
 

Declaratie 
 
 
 
 

Subsemnatul__________________________________________, domiciliat in  localitatea 

__________________________________________________________, jud._____________, 

Str. _________________________________________________, nr. _____, bl. ____, sc. ___,ap. ____, 

posesor al BI/CI   seria _____,  numarul _________, declar pe proprie raspundere , si avand cunostiinta de 

prevederile art.326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii , ca nu posed act de propietate sau 

folosinta pentru imobilul de la adresa : 

 loc. ____________________________, jud._____________,Str. __________________________________, 

nr. _____, bl. ____, sc. ___, ap. ____, declar ca folosesc in mod legal locul de consum de la adresa de mai 

sus mentionata si inclusiv dreptul de a incheia in mod valid si legal contractul de furnizare gaze naturale/ 

energie solicitat.  

 
 
 
 
 
 
Data           Semnatura, 
 
 

 

____________________     ________________________________ 
 


