
 

 
Pagina 1/ 16 

 
Monsson Trading SRL 

 158 Mamaia Bvd., room 1, 7th floor, 900534, Constanta, Romania, 
Phone: +40 241 582.670; Fax: +40 241 582.672; Email:trading@monsson.eu 

 

Nr. Iesire .................. 
 

Contract 
de vânzare-cumpărare de gaze naturale 

nr.  .............. 

 

Părţile contractante: 

Monsson Trading S.R.L., cu sediul în Constanţa, Bd. Mamaia, nr. 158, camera 1, et. 7, judeţul Constanţa, cod poştal 900534, 

telefon 0241 582 670, fax 0241 582 672, e-mail: furnizare@monsson.eu, C.U.I. RO 25032083, înscrisă în Registrul Comerţului 

la nr. J13/228/2009, cont virament nr. RO54 BACX 0000 0007 5001 7022, deschis la  UniCredit Bank S.A. Constanţa, titulară 

a licenţei ANRE nr. 2007/2015 pentru furnizarea de gaze naturale, reprezentată legal de Administrator Andrei Muntmark, 

în calitate de vânzător, denumită în continuare Furnizor,  

şi 

.............................................. S.R.L. cu sediul in Localitatea ...................., str............................., nr. ................................, 

cod postal ............................................,  Jud ................................................. , tel. ................................, fax 

.............................., e-mail: ........................................................... , având Codul Unic de Înregistrare ....................................., 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr....................................., având contul ....................................... ,deschis la Banca 

................................ ,reprezentat prin Administrator ................................................, in calitate de Cumparator, denumita in 

continuare Consumator, 

Art.1. Terminologie 
Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Anexa 1. 

Art.2. Obiectul contractului 
Obiectul Contractului este reprezentat de vânzarea de către Furnizor și cumpărarea de către Consumator, a unor cantități 

determinate de gaze naturale, la locurile de consum ale Consumatorului descrise în Anexa 2, în schimbul plăţii preţului 

gazelor naturale menţionat în Anexa 4. Contractul reglementează, printre altele, raporturile dintre Furnizor şi Consumator 

privind condiţiile de furnizare şi de plată gazelor naturale. 

Art.3. Condiţii de desfăşurare a furnizării 
(1) Cantitatea de gaze naturale ce urmează să fie cumpărată de către Consumator de la Furnizor este prevăzută în Anexa 3; 
(2) Încheierea contractelor aferente preluării/predarii comerciale a gazelor naturale în locul/locurile de Consum se va face de 

către Furnizor conform prevederilor legislației în vigoare; 
(3) Predarea/preluarea gazelor naturale se face la termenul și  în locul/locurile de consum stabilite conform Anexei nr. 2 la 

prezentul Contract. 
(4) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de transport/distribuţie în baza 

legislaţiei aplicabile;  
(5) Regimul de limitare sau de restricţie se aplică de către operatorul de transport/distribuţie în conformitate cu Codul reţelei 

de transport şi Codul reţelei de distribuţie. 
 
Art.4. Preţul contractului. Modalităţi de plată 

(1) Consumatorul va plăti Furnizorului contravaloarea cantităţii gazelor naturale furnizate la locul/locurile de consum stabilite 
conform Anexei nr. 2, la preţul şi taxele aferente stabilite prin lege, cuprinse în Anexa 4; 

(2) Contravaloarea gazelor naturale, ce constituie obligaţie de plată în sarcina Consumatorului în fiecare lună contractuală, se 
calculează pe baza cantităţii de gaze naturale contractate şi furnizate în fiecare lună contractuală şi se determină în 
conformitate cu prevederile din Anexa 4 şi Anexa 5; 

(3) La încetarea contractului, regularizarea sumei de plată pentru cantitatea de gaze naturale furnizate se face prin emiterea 
unei facturi de către Furnizor şi plata acesteia de către Consumator, în termenele prevăzute în Anexa 5; 

(4) Se regularizează corespunzător suma de plată conform contractului, în cazul reducerii furnizării de gaze naturale, ca urmare 
a instrucţiunilor şi comenzilor operative primite de la operatorul reţelei de transport/distribuţie; 
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Art.5. Obligaţii şi garanţii 
 

(1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru 
executarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale; 

(2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să comunice şi 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, organizaţiilor şi organismelor internaţionale, instituţiilor publice şi financiar-bancare, consultanţilor şi 
contractanţilor care au atribuţii în legătură cu executarea prezentului contract; 

(3) Părţile  se obligă să respecte prevederile Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali. 
(4) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract dă naştere unor obligaţii valide, deplin opozabile şi în niciun moment 

părţile nu au urmărit şi nici nu vor urmări să întreprindă demersuri în vederea limitării obligaţiilor asumate, chiar şi în situaţia 
în care clauzele din care se nasc aceste obligaţii au caracter general; 

(5) Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării legislaţiei 
specifice din domeniul gazelor naturale. 
Art.6. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

(1) 1.Drepturile Furnizorului 
a)  să încaseze de la Consumator contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în 

Contract;  
b) să perceapă Consumatorului penalităţi de întârziere în efectuarea plăţii facturii reprezentând contravaloarea consumului 

de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în Art. 2, al 5 din Anexa 5 la Contract; 
c) să analizeze cererea Consumatorului şi să decidă oportunitatea de a oferi o modalitate alternativă de efectuare a plăţii 

facturii, în situaţia în care acesta se confruntă cu dificultăţi în efectuarea plăţii prin modalităţile prevăzute de Art. 2, al 4 din 
Anexa 5 la Contract, respectiv de a negocia cu acesta un plan de eşalonare la plată a sumelor datorate de către consumatorul 
care se confruntă cu dificultăţi financiare la plata facturii; 

d) să iniţieze modificarea şi completarea Contractului, atunci când se ivesc elemente noi sau când consideră necesară 
detalierea, completarea sau introducerea unor clauze contractuale; 

e) să solicite operatorului prestarea activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze 
naturale, în vederea întreruperii/limitării/reluării furnizării gazelor naturale la locul de consum al Consumatorului în 
condiţiile prevăzute în Contract, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare;  

f) să încaseze de la Consumator tariful perceput de operator pentru prestarea activităţii de reluare a alimentării cu gaze 
naturale la locul de consum, în vederea reluării furnizării gazelor naturale întrerupte/limitate pentru neachitarea facturii 
reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul prevăzut în Contract, şi, după caz, a penalităţilor de 
întârziere;  

g) să solicite Consumatorului asumarea responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le generează pe 
piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;  

h) să aibă acces în incinta Consumatorului pentru verificarea instalaţiei de alimentare şi utilizare a gazelor naturale, a grupurilor 
de măsurare/contoarelor şi a respectării prevederilor contractuale şi legale specifice. Accesul se va efectua în prezenţa 
delegatului împuternicit al Consumatorului; 

i) să utilizeze numele/denumirea, sigla şi domeniul de activitate Consumatorului în prezentările Furnizorului, în cadrul 
materialelor şi mijloacelor de promovare utilizate sau comunicate, precum şi pe pagina de internet a Furnizorului, la rubrica 
privind portofoliul de clienţi; 

j) sa amplaseze în exteriorul sau/și înteriorul locurilor de consum ale Consumatorului, în locuri ușor vizibile de către paărți și 
terîi, materiale de promovare de tip abțibild / autoadeziv, ce vor conține sigla și denumirea Furnizorului și care vor indica 
apartenența Consumatorului la portofoliul de clienți ai Furnizorului; 

k) să rezilieze Contractul în situaţia încetării dreptului de proprietate sau de folosinţă   al Consumatorului asupra locului de 
consum, în situaţia neachitării de către Consumator a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale în 
condiţiile prevăzute în Contract precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare; rezilierea din iniţiativa 
furnizorului se efectuează cu transmiterea, în mod gratuit, a unui preaviz de cel puţin 15 zile calendaristice;  

l) să iniţieze anual negocieri cu privire la modificarea preţului de contract, cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea unui an 
contractual. Modificările negociate se vor aplica începând cu următorul an contractual; 

m) orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, de Regulamentul de furnizare a gazelor naturale catre clientii finali, de contractele încheiate sau de alte acte 
normative aplicabile.  

 

(2) 2. Obligatiile Furnizorului:  
a) să deţină licenţa de furnizare a gazelor naturale şi să respecte prevederile acesteia; 

http://lege5.ro/Gratuit/gmzdenjwga/legea-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-123-2012?pid=&d=2016-07-08
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b) să asigure oferte-tip cel puţin pentru consumatorii cu consum mic de gaze naturale aflaţi în portofoliul propriu;  
c) să deţină o pagină proprie de internet în conţinutul căreia să publice informaţii actualizate cu privire la condiţiile comerciale 

de furnizare a gazelor naturale, preţurile/tarifele practicate, după caz, precum şi privind condiţiile generale de acces şi de 
utilizare a serviciilor oferite, în vederea realizării activităţii de informare a clienţilor finali;  

d) să desfăşoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bază de contracte de furnizare a gazelor naturale încheiate cu 
consumatori, care să prevadă condiţii/clauze contractuale echitabile şi transparente, cu respectarea cerinţelor minime 
contractuale ce trebuie incluse, în conformitate cu reglementările ANRE;  

e) să pună la dispoziţia consumatorului care are instalat la locul de consum un echipament de măsurare cu sistem de preplată 
cu cartelă instrucţiunile de utilizare a acestuia şi să încarce cartela cu creditul solicitat de clientul final, cu respectarea 
condiţiilor/clauzelor stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum şi să asigure un credit de urgenţă, în 
cazul consumării cantităţii de gaze naturale plătite în avans prin cartelă; furnizorul publică la punctele de 
încărcare/reîncărcare a cartelei nivelurile minime şi maxime stabilite pentru încărcare;  

f) să asigure preluarea de la operator a datelor de consum înregistrate de echipamentele de măsurare de la locul/locurile de 
consum care fac obiectul Contractului;  

g) să factureze Consumatorului contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în Anexa 4 
a Contractului;  

h) să transmită, la cererea Consumatorului, o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, 
în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real;  

i) să asigure reluarea furnizării gazelor naturale întrerupte/limitate ca urmare a neîndeplinirii de către Consumator a 
obligaţiilor de plată scadente la termenele şi în condiţiile prevăzute în Contract, în termen de maximum 24 de ore de la 
primirea solicitării Consumatorului, cu condiţia permiterii de către Consumator a accesului reprezentantului operatorului 
în vederea reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum; Consumatorul trebuie să anexeze solicitării dovada 
achitării integrale a contravalorii consumului de gaze naturale facturat, inclusiv a penalităţilor de  întârziere în efectuarea 
plăţii datorate Art. 2, al. 5, din Anexa 5 la Contract şi a tarifului aferent reluării alimentării cu gaze naturale, precum şi dovada 
constituirii garanţiei financiare, dacă este cazul;  

i)  să notifice consumatorului, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenţie de modificare şi/sau completare a 
condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi orice majorare a preţului/tarifului practicat, precizând motivele, condiţiile şi 
amploarea acestei majorări, în mod direct şi în timp util, dar nu mai târziu de sfârşitul primei perioade normale de facturare 
care urmează intrării în vigoare a majorării, într-un mod transparent şi uşor de înţeles, precum şi să informeze 
Consumatorul, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa în mod gratuit contractul în cazul în care nu 
acceptă noile condiţii;  

j) să notifice Consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare a gazelor 
naturale, în termen de 30 de zile calendaristice de la modificare;  

k) să permită Consumatorului schimbarea  furnizorului, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, în termen de 
maximum 21 de zile calendaristice de la data solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE; procesul de 
schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia;  

l) să transmită Consumatorului un decont final de lichidare în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data 
schimbării furnizorului sau de la data încetării Contractului;  

m) să transmită operatorului solicitările primite de la Consumator al căror obiect este legat de domeniul de activitate al 
acestuia, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE, în situaţia în care, pentru locul de consum, contractul cu 
operatorul este încheiat de furnizor;  

n) să transmită, la cererea Consumatorului, informaţiile privind costul actual şi cel estimat cu gazele naturale, în timp util şi 
într-un format uşor de înţeles, care să îi permită acestuia să compare diferite oferte în condiţii identice/similare;  

o)  să transmită, la cererea Consumatorului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul înregistrării solicitării, date 
privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum al/ale acestuia, pe o perioadă de până la 24 de luni 
anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea Contractului, dacă aceasta din urmă este mai mică, fără să 
perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu; la solicitarea Consumatorului, transferul datelor privind istoricul de 
consum se face printr-un format electronic standard de tip Excel sau prelucrabil automatizat de tip XML;  

p) să transmită, la cererea Consumatorului, informaţii privind valoarea facturilor emise pentru locul de consum în ultimele 24 
de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea Contractului, dacă aceasta din urmă este mai mică, fără să perceapă 
costuri suplimentare pentru acest serviciu;  

q) să pună la dispoziţia unui furnizor de servicii energetice, în baza solicitării scrise a Consumatorului, datele privind istoricul 
de consum aferent locului de consum al acestuia, pe ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea 
Contractului, dacă aceasta din urmă este mai mică, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile;  

r) orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile. 
 
 

http://lege5.ro/Gratuit/gmzdenjwga/legea-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-123-2012?pid=&d=2016-07-08
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(3) 3. Drepturile Consumatorului 

a) să îşi aleagă furnizorul şi să accepte o ofertă-tip publicată de către acesta sau să solicite o ofertă privind condiţiile comerciale 
şi preţul de furnizare în vederea negocierii directe cu acesta, după caz, ori să recurgă la selectarea furnizorului prin procedee 
specifice de licitaţie/achiziţie publică;  

b) să încheie cu furnizorul ales contract/contracte de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea cerinţelor minime 
contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

c) să i se pună la dispoziţie, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă solicită astfel, în formă electronică, o copie a contractului 
de furnizare a gazelor naturale înainte de încheierea sau confirmarea încheierii acestuia, inclusiv în situaţia în care contractul 
este încheiat prin intermediari;  

d) să i se pună la dispoziţie, la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, datele de contact ale punctului unic de 
contact al furnizorului şi ale punctului de informare regională/locală cel mai apropiat de respectivul loc de consum;  

e) să opteze pentru nivelul necesar de încărcare a cartelei, în situaţia în care are instalat la locul de consum un echipament de 
măsurare cu sistem de preplată cu cartelă;  

f) să denunţe, în mod gratuit, Contractul în situaţia în care nu acceptă modificările şi/sau completările condiţiilor/clauzelor 
contractuale, precum şi majorarea preţului/tarifului, notificate de Furnizor;  

g) să solicite Furnizorului întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, respectiv prestarea 
de către operator a activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

h) să înainteze o plângere Furnizorului referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale desfăşurată de către acesta la 
locul de consum şi să beneficieze de un standard ridicat de soluţionare a plângerilor, conform procedurii-cadru aprobate 
de ANRE; în cazul în care nu este mulţumit de soluţia dată plângerii sale sau în cazul în care un eventual litigiu nu este 
soluţionat pe cale amiabilă, acesta are posibilitatea de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de 
soluţionare a plângerilor/litigiilor, precum şi de a se adresa instanţei competente;  

i) să primească penalităţile/compensaţiile suportate de către furnizor/operator pentru nerespectarea nivelurilor minime de 
calitate, în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă aprobate de ANRE;  

j) să denunţe unilateral Contractul, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale şi să îşi schimbe furnizorul, în termen de 
cel mult 21 de zile calendaristice de la data solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE;  

k) să primească de la Furnizor decontul final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data schimbării 
furnizorului sau de la data încetării Contractului;  

l) să solicite Furnizorului date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o 
perioadă de până la 24 de luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a 
gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică; solicitarea trebuie să cuprindă datele de identificare, CLC/adresa 
locului de consum, perioada pentru care se solicită informaţiile, opţiunea pentru utilizarea/neutilizarea formatului-cadru 
de prezentare a datelor, prevăzut în anexa la prezentul regulament, şi modalitatea aleasă de Consumator pentru 
transmiterea datelor solicitate;  

m) să solicite Furnizorului informaţii privind valoarea facturilor emise în ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la 
încheierea Contractului, dacă aceasta din urmă este mai mică;  

n) să iniţieze anual negocieri cu privire la modificarea preţului de contract, cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea unui an 
contractual. Modificările negociate se vor aplica începând cu următorul an contractual; 

o) orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, de Regulamentul de furnizare a gazelor naturale catre clientii finali, de contractele încheiate sau de alte acte 
normative aplicabile; 

p)  Consumatorul nu are dreptul să vândă gazele naturale contractate. 
 

4. Obligatiile Consumatorului 
a) să notifice Furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în Contract, în termen de 30 de zile 

calendaristice de la modificare;  
b) să achite integral factura scadentă reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale în termenul şi în condiţiile 

prevăzute în Contract;  
c)  să achite penalităţile de întârziere solicitate, după caz, de Furnizor pentru întârzierea în efectuarea plăţii facturii 

reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute de Art. 2, al. 5 din Anexa 5 

la Contract; 

d) să achite Furnizorului tariful perceput de operator pentru prestarea activităţii de reluare a alimentării la locul de consum şi 

să constituie o garanţie financiară, dacă este cazul, în vederea reluării furnizării gazelor naturale întrerupte/limitate pentru 

neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul prevăzut în Contract, şi, după 

caz, a penalităţilor de întârziere, calculate conform Art. 2, al. 5 din Anexa 5 la Contract; 

http://lege5.ro/Gratuit/gmzdenjwga/legea-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-123-2012?pid=&d=2016-07-08
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e) să permită accesul reprezentantului operatorului în scopul de a presta activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor 
tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ori de a  
monta, demonta, sigila, întreţine, verifica, înlocui sau citi indexul echipamentului de măsurare, precum şi pentru a întreţine, 
verifica sau remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile aflate în exploatarea operatorului, când acestea se află amplasate 
pe proprietatea consumatorului. Intervalul de timp stabilit de operator pentru efectuarea activităţii se comunică 
consumatorului în vederea acordării accesului. Reprezentantul operatorului are obligaţia să prezinte consumatorului 
legitimaţia de serviciu şi să comunice motivul pentru care solicită acces pe proprietatea consumatorului;  

f) să suporte consecinţele ce decurg din limitarea sau restricţionarea furnizării gazelor naturale, ca urmare a neplăţii gazelor  
naturale sau ca urmare a dispoziţiilor operatorilor de transport/distribuţie; 

g) să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice şi ale operatorului, precum şi toate celelalte instalaţii 
aflate în exploatarea operatorului, amplasate pe proprietatea sa;  

h) să sesizeze imediat, la numărul de telefon pus la dispoziţie de operator, orice deficienţă pe care o constată în funcţionarea 
echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor aflate în exploatarea operatorului, amplasate pe proprietatea sa, în vederea 
verificării şi remedierii acesteia, în scopul asigurării parametrilor de siguranţă în alimentarea cu gaze naturale;  

i) să achite contravaloarea serviciilor de înlocuire şi verificare metrologică a echipamentului de măsurare, dacă aceste servicii 
au fost efectuate din culpa consumatorului sau ca urmare a unei reclamaţii din partea clientului care s-a dovedit 
neîntemeiată;  

j) să achite contravaloarea consumului de gaze naturale recalculat pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată 
funcţionarea defectuoasă a echipamentului de măsurare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la 
măsurarea gazelor naturale;  

k) să constituie în favoarea Furnizorului, la solicitarea acestuia, o garanţie financiară pentru o perioadă de consum echivalent 
de maximum un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice 
fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;  

l) să întreţină şi să exploateze instalaţia industrială/neindustrială de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile 
reglementărilor tehnice specifice aprobate de ANRE; modificarea instalaţiei de utilizare se efectuează numai prin 
intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE;  

m) să asigure efectuarea verificărilor şi reviziilor tehnice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu 
prevederile procedurii specifice aprobate de ANRE;  

n) să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare numai prin intermediul operatorilor economici 
autorizaţi de ANRE, conform reglementărilor tehnice specifice aprobate de ANRE;  

o) să folosească exclusiv aparate consumatoare de combustibili gazoşi care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să 
efectueze verificarea şi repararea acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizaţi de organisme abilitate, în 
conformitate cu reglementările în vigoare;  

p) să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de gaze naturale, în 
conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;  

q) să respecte dispoziţiile operatorilor de transport/distribuţie, conform reglementărilor în vigoare; 
r) să notifice Furnizorul, cu minim 5 zile înainte de începerea lunii de consum, în cazul în care există modificări cu privire la  

cantităţile de gaze naturale contractate conform Anexei 3, în sensul oscilării acestora cu minim 20%; nerespectarea 

obligaţiei de notificare sau notificarea incorectă, va atrage răspunderea Consumatorul cu privire la plata diferenţei 

cantităţii de gaze naturale ce depăşeşte 20 % după cum urmează:    

 - diferenţa cantităţii de gaze naturale de peste 20 % nenotificată, dar consumată, va fi achitată de către 

Consumator la un preţ cu 100 % mai mare faţă de preţul de contract; 

 -diferenţa cantităţii de gaze naturale notificată, dar neconsumată de către Consumator cu mai mult de 20 % faţă 
de cantitatea notificată, va fi achitată la un preţ cu 100 % mare faţă de preţul de contract; 
 

s) orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, de Regulamentul de furnizare a gazelor naturale catre clientii finali, de contractele încheiate sau de alte acte 
normative aplicabile.  

 
Art. 7.   Modificarea circumstanţelor 

(1) În sensul prezentului contract, prin “modificare de circumstanţe” se înţelege legiferarea, intrarea în vigoare, republicarea, 
modificarea textului sau a interpretării, încetarea valabilităţii sau retragerea unei cerinţe legale, faţă de cele în vigoare la 
data semnării prezentului contract. Aceasta include, fără a se limita la, introducerea unui nou impozit sau a unei noi taxe, o 
schimbare a bazei de calcul sau a modului de aplicare a unui impozit ori al unei taxe sau o schimbare a cuantumului oricăruia 
dintre impozitele sau taxele existente sau orice alte asemenea modificări. Scopul prezentei clauze, nu are în vedere limitarea 
aplicabilităţii impreviziunii conform Art. 1271 C.civil, ci urmăreşte stabilirea unui mecanism de adaptare agreat de părţi, 
pentru acele cazuri de “modificare de circumstanţe” care nu se pot circumscrie cauzelor de impreviziune;  

http://lege5.ro/Gratuit/gmzdenjwga/legea-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-123-2012?pid=&d=2016-07-08
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(2) Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative se modifică de drept la data intrării în vigoare a 
modificării actelor normative respective; în acest caz, Furnizorul are obligaţia să notifice Consumatorului modificările 
intervenite, o data cu transmiterea facturilor.   
 
 
Art. 8.  Confidenţialitate 

(1) Fiecare parte convine că va asigura, împreună cu toţi angajaţii şi directorii săi, confidenţialitatea tuturor informaţiilor, 
documentaţiilor, datelor sau cunostinţelor furnizate ei de către cealaltă parte ca urmare a prezentului contract, că nu va 
dezvălui aceste informaţii unei terţe părţi şi nu va utiliza informaţiile confidenţiale, în totalitate sau parţial, fără 
consimţământul scris al celeilalte părţi, cu excepţia cazului în care dezvăluirea sau utilizarea informaţiilor respective nu este 
impusă printr-o reglementare legală; 

(2) Obligaţiile prevăzute în 0 (1) sunt în vigoare pe întreaga durată de valabilitate a contractului, precum şi pe o perioadă de 5 
(cinci) ani după încetarea sa. 
 
Art. 9.  Durata contractului 

(1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă iniţială de 1 an, începând cu data de ........................, până la data de 
………………………. Ulterior acestei perioade, durata contractului se prelungeşte automat cu perioade succesive a câte 1 an, 
dacă niciuna din părţi nu notifică celeilalte părţi încetarea sa, cu preaviz de 30 (treizeci) de zile faţă de data la care durata 
contractului s-ar prelungi automat; 

(2) În situaţia în care intrarea în vigoare a contractului la data menţionată în alin. (1) de mai sus este împiedicată de 
neîndeplinirea vreunei cerinţe sau condiţii contractuale şi legale, intrarea în vigoare a contractului se suspendă până la data 
îndeplinirii acelei cerinţe sau condiţii contractuale şi legale, durata contractului curgând în mod similar cu cel descris în alin. 
(1) de mai sus, începând cu acea dată.  
 
Art. 10.  Încetarea efectelor contractului 

(1) Încetarea contractului din iniţiativa Furnizorului, poate avea loc în următoarele cazuri: 
a) neplata, în totalitate sau în parte, a sumelor datorate în temeiul prevederilor contractuale şi legale în vigoare, inclusiv a 

penalităţilor aferente, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data întreruperii furnizării gazelor naturale; 
b) consumul fraudulos de gaze naturale, Furnizorul fiind în drept să recupereze de la Consumator contravaloarea cantităţii de 

gaze naturale consumate fraudulos; 
c) prezentarea de către Consumator a unor documente sau informaţii false, incorecte ori incomplete referitoare la prevederile 

Art. 6 (4) a, Art. 12 (5) şi Art. 12 (6) sau omisiunea Consumatorului de a informa Furnizorul despre modificările acestora 
survenite ulterior, cunoscând totodată că toate acestea pot atrage şi răspunderea penală a Consumatorului privind falsul în 
înscrisuri şi falsul în declaraţii; 

d) refuzul Consumatorului de a încheia un nou contract ori de a adapta contractul existent, în condiţiile prevederilor din art. 6 
(1) l); 

(2) Cazurile indicate la alin 1 lit. a), b) şi c) sunt cauze de reziliere a contractului, rezilierea intervenind prin simpla notificare 
scrisă şi transmisă către Consumator, de la data înscrisă în notificarea de reziliere;  

(3) Cazul indicat la lit. d) este cauză de denunţare a contractului, fără prestaţii;  
(4) Încetarea contractului din iniţiativa Consumatorului poate avea loc în următoarele cazuri: 
a) refuzul Furnizorului de a încheia un nou contract ori de a adapta contractul existent, în condiţiile prevederilor din art. 6 (3);  
b) anticipat, oricând pe durata contractului, cu un preaviz de maxim 21 (douazecisiuna) de zile calendaristice înaintat 

Furnizorului.  
(5) Cazurile indicate la alin. 4 lit. a) şi b) sunt cauze de denunţare a contractului;  
(6) Prezentul contract încetează: 
a) prin ajungerea la termen/expirarea perioadei pentru care a fost încheiat. În acest caz, simpla împlinire a termenului conduce 

la încetarea contractului, exceptând cazul în care părţile au agreat prelungirea duratei acestuia; 
b) suspendarea sau retragerea oricărei autorizaţii sau licenţe necesare Furnizorului pentru a continua legal activităţile sale, ce 

se circumscriu îndeplinirii obiectului prezentului contract. În acest caz, încetarea contractului intervine de la data emiterii 
actului administrativ de suspendare sau retragere a autorizaţiei sau licenţei. Deopotrivă, în acest caz de încetare a 
contractului, furnizarea de gaze naturale va fi efectuată către Consumator în mod automat de către FUI, fără sistarea 
furnizării gazelor naturale. Acest fapt nu conferă dreptul Consumatorului să pretindă daune, indiferent de natura acestora; 

c) prin acordul părţilor, intervenit înainte de expirarea termenului contractual, inclusiv orice prelungire a acestuia. În acest 
caz, contractul încetează de la data agreată de părţi conform acordului de încetare; 

d) în cazul descris la Art. 11 (2) din prezentul contract. În acest caz, contractul încetează de la data înscrisă în notificarea de 
denunţare; 

(7) În toate cazurile de încetare a efectelor contractului, obligaţiile născute rămân datorate, iar părţile sunt ţinute să le execute 
conform clauzelor contractuale aplicabile executării acestor obligaţii. 
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(8) Clauzele prezentului contract vor fi valide chiar şi după încetarea contractului, până când vor fi realizate toate drepturile şi 
obligaţiile părţilor ce decurg din clauzele contractuale, inclusiv cele care supravieţuiesc încetării contractului. 
Art. 11. Forţa majoră 

(1) Forţa majoră se defineşte ca fiind acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, produs ulterior intrării 
în vigoare a prezentului contract şi care, prin efectele sale, este de natură să împiedice oricare dintre părţi să îşi 
îndeplinească, în totalitate sau în parte, obligaţiile ce-i revin în conformitate cu clauzele prezentului contract; 

(2) Evenimentul calificat ca forţă majoră se notifică de către partea afectată celeilalte părţi în termen de 48 (patruzecişiopt) ore 
de la producere şi se certifică de către autoritatea competentă de la locul producerii sale (respectiv Camera de Comerţ şi 
Industrie locală). În cazul în care efectele evenimentului de forţă majoră durează mai mult de 30 (treizeci) de zile de la 
producere, partea notificată despre apariţia evenimentului de forţă majoră poate notifica partea afectată de evenimentul 
de forţă majoră cu privire la  denunţarea contractului, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde despăgubiri celeilalte părţi; 

(3) Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. 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 prejudiciile cauzate celeilalte părţi prin faptul necomunicării. 
 
Art. 12. Răspunderea contractuală 

(1) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform 
prevederilor prezentului contract şi ale reglementărilor legale în vigoare; 

(2) Despăgubirile ce ar putea fi pretinse Furnizorului vor fi stabilite la nivelul celor prevăzute conform reglementărilor 
autorităţilor competente, însă nu vor putea depăşi, indiferent de natura daunelor pretinse şi de izvorul acestora, contractual 
sau delictual, contravaloarea cantităţii de gaze naturale furnizate / ce ar fi trebuit furnizată în ziua / perioada săvârşirii faptei 
generatoare de răspundere. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale datorate gravei neglijenţe sau conduitei ilicite 
intenţionate ale Furnizorului, limitările prevăzute anterior nu vor fi aplicabile. Furnizorul nu va putea fi ţinut în nicio 
circumstanţă şi în niciun mod răspunzător pentru prejudiciile directe sau indirecte suferite de Consumator, pierderea unor 
ocazii sau oportunităţi de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate de către Consumator sau de către terţii cu care 
Consumatorul se află în orice raporturi juridice, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale ale Furnizorului; 

(3) Orice sesizare sau solicitare de despăgubire va trebui transmisă în scris de către partea reclamantă către partea reclamată 
în termen de 7 (şapte) zile de la data producerii incidentului reclamat, însoţită de toate documentele justificative din care 
să rezulte cele reclamate, inclusiv prejudiciul provocat şi acţiunile întreprinse pentru limitarea consecinţelor generate; 

(4) Niciuna din părţi nu va fi ţinută răspunzătoare în niciun mod pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu 
întârziere a oricăreia dintre obligaţiile ce-i incumbă în temeiul prezentului contract, dacă neexecutarea, executarea 
necorespunzătoare sau cu întârziere a respectivelor obligaţii se datorează culpei celeilalte părţi; 

(5) Semnatarul din partea Consumatorului declară pe propria răspundere că, la data încheierii prezentului contract, are deplină 
autoritate să reprezinte Consumatorul, în temeiul autorizării / împuternicirii acordate de către Consumator şi îşi asumă 
răspunderea individuală pentru acţionarea în calitate de reprezentant al Consumatorului la încheierea prezentului contract. 
De asemenea, semnatarul declară pe propria răspundere că, la data semnării prezentului contract, Consumatorul nu se află 
în incapacitate de plată şi împotriva sa nu s-a deschis procedura insolvenţei, falimentului sau reorganizării judiciare; 

(6) La solicitarea Furnizorului, Consumatorul trebuie să-i prezinte acestuia următoarele documente (în copie certificată pentru 
conformitate cu originalul), înainte de semnarea contractului: (i) certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului 
Comerţului; (ii) copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosinţă al solicitantului asupra 
spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv (iii) actul de identitate al persoanei care semnează contractul din 
partea Consumatorului; (iv) împuternicirea persoanei care semnează contractul din partea Consumatorului sau actul din 
care rezultă în mod indubitabil faptul că această persoană a fost autorizată în mod valabil de Consumator să semneze 
contractul în numele şi pe seama Consumatorului (de ex. actul constitutiv); (v) orice alte documente şi acte pe care 
Furnizorul le consideră necesare, conform prevederilor contractuale sau legale, pentru încheierea sau derularea prezentului 
contract; 
 
Art. 13. Legea aplicabilă. Soluţionarea litigiilor 

(1) Prezentul contract va fi guvernat de legislaţia din România; 
(2) Litigiile decurgând din încheierea, validitatea, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului contract, pot fi supuse spre 

soluţionare de către ANRE, pentru acele situaţii care atrag competenţa ANRE ori dacă părţile aleg să aducă aceste situaţii 
divergente în faţa ANRE. În toate situaţiile de divergenţă legate de încheierea, validitatea, interpretarea, executarea şi 
încetarea prezentului contract, paragraful anterior nu împiedică părţile să-şi valorifice drepturile direct în faţa instanţelor 
de judecată competente, conform normelor de procedură aplicabile. 
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Art. 14. Dispoziţii finale 

(1) Orice comunicare între părţi referitoare la prezentul contract trebuie să fie transmisă în scris, prin scrisoare, fax sau e-mail. 
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. Comunicările dintre părţi 
se pot face şi prin telefon, sub condiţia confirmării în scris a comunicării;  

(2) Cesionarea prezentului contract de către oricare din părţi nu poate fi făcută decât cu acordul prealabil scris al celeilalte 
părţi; 

(3) Dacă prin prezentul contract nu se prevede altfel, orice modificare a clauzelor sale se face numai cu acordul ambelor părţi, 
prin act adiţional scris la prezentul contract; 

(4) Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere dintre acestea, anterioară încheierii sale; 
(5) În cazul în care vreo prevedere a prezentului contract va fi declarată de către o autoritate sau instanţă competentă ca fiind 

ilegală, nevalidă sau neaplicabilă, acea prevedere va putea fi modificată de către acea autoritate sau instanţă conform 
prevederilor legale pentru a corespunde intenţiei părţilor şi va fi astfel aplicabilă; 

(6) Părţile declară că prezentul contract a fost negociat şi încheiat între acestea cu bună-credinţă şi că au apelat la consultanţă 
de specialitate (juridică, financiară, tehnică etc.), înţelegând întru totul conţinutul şi efectele prevederilor sale; 

(7) În înţelesul Art. 1203 din Codul Civil, Consumatorul declară şi acceptă toate clauzele care ar putea fi calificate ca fiind clauze 
neuzuale, incluzând, fără limitare, următoarele clauze din prezentul contract: Art.4, Art.6 (3), Art.6 (4), Anexa 4  - Art. 1 (2), 
Anexa 5 - Art.2;   

(8) Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt parte integrantă din prezentul contract. 
 

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

contractantă. 

 

 

 

Furnizor 

 

Consumator 

 

Monsson Trading S.R.L. 

 

……………………………. 
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Anexa 1 

la contractul de vânzare-cumpărare de gaze naturale 
nr.  .............. 

 

Definiţii şi abrevieri 

Aprobări Aprobări, avize, licenţe, consimţâminte şi autorizaţii acordate deja sau 

care vor fi acordate de autoritatea competentă, inclusiv ANRE 

ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei 

Cerinţa legală Orice lege, reglementare, licenţă sau alte ordine, decizii date de 

Guvern, Parlament, ANRE sau orice altă autoritate competentă 

CLC - Cod loc de consum  Codul unic atribuit de operator fiecărui loc de consum din zona proprie 

de licenţă de operare, la înregistrarea acestuia în baza de date a 

operatorului, care asigură identificarea locului de consum, precum şi 

căutarea operativă a datelor de consum aferente acestuia, respectiv 

punerea lor la dispoziţia solicitanţilor care au drept de acces la acestea;  

Date de consum  Date privind consumul efectiv de gaze naturale înregistrat la un loc de 

consum şi determinat prin citirea de către operator a indexului 

echipamentului de măsurare  

Furnizor   Persoana juridică titulară a unei licenţe de furnizare, care asigură 

alimentarea cu gaze naturale a unuia sau mai multor consumatori, în 

baza unui contract de furnizare 

FUI – Furnizor de ultimă instanţă Furnizorul desemnat de autoritatea competentă pentru a presta 

serviciul universal de furnizare în condiţii specifice reglementate 

Instalaţie de racordare Instalaţie de gaze naturale realizată între punctul de racordare la 

reţeaua de gaze naturale  şi punctul de delimitare dintre operatorul de 

distribuţie şi consumator 

Interval de citire Intervalul de timp între două citiri consecutive ale indexului 

echipamentului de măsurare pentru determinarea cantităţii de gaze 

naturale corespunzătoare acestui interval  

Istoric de consum Consumul de gaze naturale realizat într-o anumită perioadă la un loc de 

consum; 

Loc de consum Amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui Consumator, raportat 

la adresa poştală, unde măsurarea cantităţilor de gaze naturale 

consumate se face prin intermediul sistemului de măsurare şi pentru 

care există toate documentele necesare pentru a fi alimentat cu gaze 

naturale, conform legislaţiei în vigoare; în cazul în care 

predarea/preluarea comercială a gazelor naturale se face prin mai 

multe staţii de reglare-măsurare şi/sau posturi de reglare-măsurare 
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aflate la aceeaşi adresă poştală sau prin mai multe sisteme de măsurare 

comercială în cadrul aceleiaşi staţii de reglare-măsurare ori post de 

reglare-măsurare, amplasamentul instalaţiilor de utilizare trebuie 

considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum; fac 

excepţie cazul în care soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale, 

pentru aceeaşi adresă poştală, a fost expres solicitată de Consumator 

Luna contractuală O lună calendaristică în cadrul duratei contractului 

Operator Operatorul economic, titular de licenţă de operare a conductelor de 

alimentare din amonte aferente producţiei/sistemului de 

transport/sistemului de distribuţie/sistemului de distribuţie închis, din 

conducta/sistemul căreia/căruia este alimentat cu gaze naturale locul de 

consum al clientului final; 

Perioada de facturare  Intervalul de timp pentru care se emite factura reprezentând 

contravaloarea consumului de gaze naturale din acest interval la locul 

de consum al Consumatorului  

Zi financiară Orice zi, în afara sâmbetelor, duminicilor şi sărbătorilor legale, în care 

băncile prin care operează participanţii la piaţă sunt deschise pentru 

operaţiuni financiare 

Zi Zi calendaristică 

 

 

 

Furnizor 

 

Consumator 

 

Monsson Trading S.R.L. 

 

……………………………. 
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Anexa 2 

la contractul de vânzare-cumpărare de gaze naturale 
nr.  .............. 

 

Locuri de consum 

 

Nr. 

crt. 
Denumire Adresă Cod tehnic Tip Serie contor 

1      

2      

3      

 

      

Furnizor 

 

Consumator 

 

Monsson Trading S.R.L. 

 

……………………………. 
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Anexa 3 
la contractul de vânzare-cumpărare de gaze naturale 

nr.  .............. 
 

Cantităţi de gaze naturale contractate 

 
 
Art.1. Cantitatea de gaze naturale estimată a fi cumpărată de Consumator şi furnizată de Furnizor este de 
.....................  MWh /an. 

 

Luna de furnizare Cantitate (MWh) 

Ianuarie  

Februarie   

Martie   

Aprilie   

Mai   

Iunie   

Iulie   

August   

Septembrie   

Octombrie   

Noiembrie   

Decembrie   

Total  

 

 
 

Furnizor 

 

Consumator 

 

Monsson Trading S.R.L. 

 

……………………………. 
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Anexa 4 
la contractul de vânzare-cumpărare de gaze naturale 

nr.  .............. 

 

Preţul de contract 

Art.1. Preţul de contract 
 

− Preţul gazului natural (PG) este este: ................ lei/MWh (include costul cu înmagazinarea, tariful de 
trasport, tariful de distribuție). La Pretul gazului natural (PG) se adauga: 

− Valoarea accizei pentru gaze naturale, stabilită conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare: 3,204 Lei/MWh; 

− Taxa pe valoarea adaugată, stabilită conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal; 
(1) Preţul de contract cuprinde toate tarifele şi taxele menţionate în Art.1  din prezenta anexă; 
(2) Fără ca această prevedere sa fie afectată de orice alte prevederi contrare din prezentul contract, modificarea 

preţului de contract intervenită în cazul în care ANRE sau orice altă autoritate competentă, prin ordinele, deciziile 
sau orice alte documente emise de acestea, modifică preţul reglementat la producător, tarifele pentru transport 
gaze naturale, servicii de sistem, tarifele de distribuţie,  si obligația de înmagazinare a gazelor naturale, acciza la 
gaze naturale, TVA sau orice alte taxe, tarife, impozite şi reţineri aplicabile reglementate de lege, se aplică 
obligatoriu şi de drept, iar noul preţ va fi comunicat de către Furnizor Consumatorului,. 
 

 

Furnizor 

 

Consumator 

 

Monsson Trading S.R.L. 

 

……………………………. 
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Anexa 5 

la contractul de vânzare-cumpărare de gaze naturale 
nr.  .............. 

 

Procedura de derulare a contractului 

 
Art.1. Consumul de gazelor naturale  
Consumatorul are dreptul la contractarea gazelor naturale cu Furnizorul, astfel: 

(1) La semnarea contractului, Consumatorul transmite Furnizorului cantităţile de gaze naturale contractate lunar 
pentru întreaga perioadă de desfăşurare a contractului (Anexa 3), cu titlu de prezumat. 

(2) Cu minim 10 zile înainte de începerea unei luni contractuale, Consumatorul va transmite Furnizorului cantitatea 
de gaze naturale solicitată în luna contractuală respectivă dacă deţine informaţii sau estimează în mod rezonabil 
modificarea cantităţilor de gaze naturale contractate conform Anexei 3, în sensul oscilării acestora cu +/- 20%;. 
În cazul confirmării de către Furnizor, cantitatea astfel notificată devine cantitate lunară contractată. 

(3) Dacă nu se primesc cereri ferme anunțate conform 1.2 Furnizorul va considera ca cerere fermă datele din Anexa 
3 conform 1. 
 

Art.2. Facturarea gazelor naturale furnizate  
(1) În ultima zi calendarstică a lunii contractuale, Furnizorul va emite către Consumator o factură care va cuprinde: 

- contravaloarea cantităţii de gaze naturale, conform măsurătorii efectuate de operatorul de 
transport/distribuţie; 

(2) Facturarea cantităţii de gaze naturale furnizate se realizează în una din următoarele modalităţi: 
 se va întocmi o factură lunară, care să cuprindă consumul tuturor punctelor de consum menţionate în Anexa 

2. Această factură va fi însoţită de procesele verbale de citire contor emise de operatorul de transport/distribuţie 

pentru fiecare punct de consum în parte; 

 se vor întocmi facturi lunare individuale pentru fiecare loc de consum menţionat în Anexa 2. Fiecare dintre 

aceste facturi va fi însoţită de procesul-verbal de citire contor emis de operatorul de transport/distribuţie. 

(3) Factura va fi transmisă Consumatorului prin mijloace electronice (e-mail), în format Portable Document Format 
(PDF) la adresa de e-mail declarată de acesta, în termen de 3 (trei) zile de la emitere, data e-mailului 
considerându-se a fi data primirii facturii. Semnarea prezentului Contract reprezintă acordul expres al 
Consumatorului cu privire la modul de comunicare a facturilor. 

(4) Facturile vor fi achitate integral de către Consumator prin transfer bancar sau la ghişeele băncii Furnizorului, 
având termen ultima zi calendaristică a lunii ce succede luna contractuală. Pentru plățile efectuate prin virament 
bancar se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al 
Furnizorului; 

(5) Dacă o factură emisă conform prezentului contract nu este onorată în termenul scadent, atunci Furnizorul va fi 
îndreptăţit să perceapă Consumatorului şi Consumatorul va plăti penalităţi la suma datorată, conform facturii 
respective, pentru fiecare zi de intârziere, cu începere din prima zi după expirarea termenului de plată scadent 
şi până în ziua efectuării plăţii (exclusiv). Valoarea procentuală a penalităţii este de 0,1% din valoarea sumei 
datorate, pe fiecare zi calendaristică de întârziere. Valoarea totală a penalităţilor poate depăşi cuantumul asupra 
căreia penalităţile sunt aplicate; 

(6) După trecerea a 3 (trei) zile calendaristice de la data scadentă, dacă factura nu a fost achitată de Consumator, 
Furnizorul poate proceda la întreruperea furnizării gazelor naturale, cu un preaviz de 3 (trei) zile lucrătoare, iar 
eventualele consecinţe ce rezultă din această întrerupere îl privesc în exclusivitate pe Consumator; 

(7) După efectuarea plăţii integrale a facturii şi a penalităţilor aferente, Furnizorul va realimenta Consumatorul, în 
conformitate cu prevederile Standardului de performanţă; 

(8) În cazul în care Consumatorul nu efectuează, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la 
data întreruperii furnizării gazelor naturale, plata integrală a consumului de gaze naturale şi a penalităţilor 
aplicate, Furnizorul are dreptul să rezilieze prezentul contract, urmând să recupereze sumele datorate conform 
dispoziţiilor legale în vigoare; 
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(9) În cazul în care o sumă facturată de către Furnizor este contestată integral sau în parte de către Consumator, 
Consumatorul va transmite Furnizorului, în termen de 5 (cinci) zile de la data emiterii facturii, o notificare cu 
obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până în ziua limită de plată. Pentru sumele contestate, dar 
stabilite ulterior pe cale amiabilă sau de către autoritatea ori instanţa competentă ca fiind datorate de către 
Consumator, acesta va plăti, pe lângă suma datorată, penalităţi calculate potrivit  alin. (5) de mai sus; 

(10) Necontestarea facturilor în termenul menţionat în alin. (9) de mai sus reprezintă acceptarea necondiţionată a 
conţinutului acestora, inclusiv a sumelor facturate, iar Consumatorul pierde dreptul de a contesta facturile, 
recunoscând astfel conţinutul acestora şi faptul că sumele facturate au caracter cert, lichid şi exigibil; 

(11) Pentru ultima lună contractuală, în maxim 42 de de zile calendaristice de la data încetării Contractului, Furnizorul 
va emite factura de regularizare: 

a) în perioada 10-15 a ultimei luni contractuale, Furnizorul poate emite în avans factura calculată pe baza 
consumului de gaze naturale prezumat, stabilit în Anexa 3, pentru ultima lună contractuală;  

b) în maxim 42 de de zile calendaristice de la data încetării Contractului, Furnizorul va emite factura de regularizare 
pentru ultima lună contractuală. Aceasta va fi calculată pe baza consumului înregistrat şi măsurat de către 
operatorul de transport/distribuţie, la care se va adăuga contravaloarea cantităţii de gaze naturale 
corespunzătoare măsurătorii efectuate de către operatorul de transport/distribuţie, din care se va scădea 
valoarea facturii emise în avans. 
 
 

 

Furnizor 

 

Consumator 

 

Monsson Trading S.R.L. 

 

……………………………. 
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Acord GDPR 

 

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) a intrat în vigoare la 25 mai 2018, 
aducând schimbări majore cu privire la protecția datelor cu caracter personal în Uniunea 
Europeană şi în afara graniţelor sale. Pentru a ne conforma dispozițiilor acestuia, dorim să ne 
asigurăm că sunteți de acord să primiți știri de la noi, precum și felicitări, briefinguri și buletine 
informative, cunoscute și sub numele de Comunicări de Marketing.  

 

☐  Da, suntem de acord sa primim comunicari de marketing 

☐  Nu, nu suntem de acord sa primim comunari de marketing 

 

În cazul în care vă veti dezabona, dacă vreți să rămâneți la curent cu noutățile noastre, știrile 
și scrisorile informative, acestea vor fi disponibile pe site-ul nostru la adresa 
http://www.monssontrading.eu/   

În cazul în care nu vă veti dezabona, veţi continua să primiți Comunicările noastre de 
Marketing. Cu toate acestea, veți putea să renunțați în orice moment prin trimiterea prin e-
mail a textului "Dezabonare" la adresa gdpr.mt@monssontrading.eu. 

  

Puteți accesa imediat Politica de Confidențialitate, pentru a înțelege mai bine informațiile 

despre site-ul nostru și practicile de confidențialitate, precum si politica de utilizare a cookie-

urilor. 

 

Ne dorim să rămânem în continuare în contact cu dumneavoastră! 

 

http://www.monssontrading.eu/

