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CONTRACT 

pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor casnici 

nr.____din anul _______ luna _______ ziua ________ 

 

I. Părțile contractante 

Prezentul Contract pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici (denumit în continuare 

„Contractul”), a fost încheiat de către și între:  

1) CIS GAZ S.A., cu sediul în Sântana de Mureș, Str. Voinicenilor, nr. 686, jud. Mureș, cod poștal 547565, 

telefon 0265 313018, fax 0265 313018, având cod unic de înregistrare RO 1210493, fiind înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/838/1991, cu cod IBAN aferent contului curent RO63 OTPV 0000 

0000 0230 3195, deschis la OTP Bank Târgu Mureș, reprezentată legal prin Horațiu-Sebastian Călugăr, 

Director General, în calitate de furnizor de gaze naturale conform Licenței de gaze naturale 1888/20.11.2013 

emisă de ANRE, denumită în continuare „Furnizorul”,  

și 

2) Dl./Dna _______________________________________, având BI/CI seria _______, nr. ________, eliberat/ă la 

__________de către __________________, cu CNP ___________________________, domiciliat/ă în localitatea 

_______________________, str. _________________________, nr. _______, bl. ______, sc. ______, et. ______, ap. 

_______, jude/ sectorul _________________, cod poștal ___________, telefon (fix/ mobil) _______________________, 

adresa de e-mail _______________________cu adresa de corespondență în localitatea _______________________, 

str. _________________________, nr. _______, bl. ______, sc. ______, et. ______, ap. _______, județ/ sectorul 

_________, cod poștal ___________, în calitate de utilizator cu puteri depline ale locului de consum care face 

obiectul prezentului Contract, respectiv în calitate de consumator, denumit în continuare „Consumatorul”. 

Furnizorul și Consumatorul vor fi denumiți în mod individual „Parte” și în mod colectiv „Părțile”. 

 

II. Obiectul Contractului 

Art. 2.1. Obiectul Contractului îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale (cu servicii 

incluse), ÎN REGIM NEGOCIAT, desemnând ansamblul de activități şi operațiuni desfășurate de către 

Furnizor, pentru sau în legătură cu asigurarea cantităților de gaze naturale, exprimate în unități de 

energie, la locul de consum situat la adresa: 

 

Str. _________________________, nr. _______, bl. ______, sc. ______, et. ______ 

Localitatea _______________________, județ/ sectorul _________________ 

Categoria de consum: C____________________ Cod loc de consum ______________________________ 

Art. 2.2. Cantitatea de gaze naturale ce urmează a fi furnizată în baza prezentului Contract de către Furnizor 

Consumatorului este în conformitate cu graficul lunar inclus în „Anexa 1. Program de consum” al 

prezentului Contract. Pe parcursul derulării Contractului, Părțile au dreptul să solicite motivat 

modificarea cantității de gaze naturale contractate, cu minim 30 zile calendaristice anterior 

momentului modificării. 

Art. 2.3. Consumatorul declară că va utiliza gazele naturale numai pentru desfășurarea activităților casnice. 

 

III. Durata Contractului 

Art. 3.1. Prezentul Contract se încheie pe perioadă ........................... cu intrare în vigoare la data de .................., 

iar prestarea efectivă a serviciilor se va realiza după punerea în funcțiune a instalatiei de utilizare a 

gazelor  naturale și/sau după  încheierea  contractelor de distribuție și transport de gaze naturale. 

Art. 3.2. Prezentul contract se prelungește de drept, cu aceeași perioadă pentru care a fost încheiat, dacă 



2 | 21 

 

 

niciuna dintre părti nu notifică încetarea acestuia cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de 

data expirării. 

 

IV. Prețul contractual al gazelor naturale 

Prețul contractual  

Art. 4.1. Prețul pentru furnizarea gazelor naturale, fără TVA, este de ............ lei/MWh, corespunzător 

categoriei C1 în care Consumatorul este încadrat.  

Art. 4.2. Prețul pentru furnizarea gazelor naturale, cu TVA (în cota de 19% la data semnării Contractului), este 

de ................... lei/MWh. 

Art. 4.3. Prețul de furnizare a gazelor naturale este valabil și aplicabil raportului contractual, pe perioada 

menționată la art. 3.1.  

Componentele prețului contractual și modificările acestora 

Art. 4.4. Prețul pentru furnizarea gazelor naturale include prețul gazelor naturale cu servicii de transport şi 

costuri de echilibrare incluse, tarif de distribuție, costuri de înmagazinare, orice alte tarife și taxe 

(inclusiv TVA și/ sau accize, dacă este cazul), ce vor fi introduse de autoritatea de reglementare 

competentă, conform prevederilor legale în vigoare. În mod specific, tarifele reglementate de ANRE 

pentru servicii de distribuție/transport se regăsesc actualizate la adresa: 

https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin. 

Modificări intervenite asupra prețului contractual și notificarea Consumatorului 

Art. 4.5. Modificarea prețului contractual poate interveni în următoarele situații: 

4.5.1. în cazul modificării componentelor reglementate ale prețului – adică a tarifelor reglementate, prețul 

contractual urmând a fi actualizat de drept și automat ori de câte ori intervine o modificare a 

tarifelor reglementate, fără încheierea unui Act Adițional la prezentul Contract; 

4.5.2. în cazul în care intervin modificări legislative cu privire la taxele și/ sau impozitele fiscale datorate 

de consumatori – inclusiv, dar fără a se limita la, TVA și accize, prețul contractual urmând a se 

modifica de drept și automat pentru a reflecta valoarea acestora (TVA și a accizelor sau alte 

asemenea) conform modificărilor legislative incidente, fără încheierea unui Act Adițional la 

prezentul Contract; 

4.5.3. în cazul altor intervenții legislative care cad sub incidența prevederilor Art. 8 „Modificarea 

circumstanțelor” din „Condițiile standard pentru furnizarea gazelor naturale”, prețul contractual 

urmând a fi actualizat de drept și automat ori de câte ori intervine o modificare legislativă, fără 

încheierea unui Act Adițional la prezentul Contract; 

4.5.4. la expirarea perioadei de timp pentru care s-a stabilit contractual un anumit preț, prețul 

contractual urmând a fi actualizat la momentul expirării perioadei de valabilitate, în baza notificării 

transmisă Consumatorului, cu atașarea Actului Adițional la Contract; 

4.5.5. în cazul în care intervin schimbări excepționale ale condițiilor comerciale de piață care determină 

o situație excesiv de oneroasă în sarcina Furnizorului – inclusiv, dar fără a se limita la, modificarea 

prețului de achiziție a gazelor naturale, diminuarea cantităților de gaze naturale înmagazinate în 

depozitele subterane, scăderea producției interne, etc., prețul contractual urmând a se modifica 

în baza notificării justificative a Furnizorului, având atașat și Actul Adițional la Contract; 

4.5.6. în orice alte situații în care modificarea prețului contractual se impune ca urmare a condițiilor 

economice și de piață, la decizia justificată a Furnizorului, prin notificarea transmisă 

Consumatorului, având atașat și Actul Adițional la Contract. 

Art. 4.6. Furnizorul va notifica Consumatorului, în mod corespunzător și gratuit, orice intenție de modificare 

a prețului contractual practicat, conform art. 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, precizând motivele, condițiile și 

amploarea acestei modificări, în mod direct și în timp util, dar nu mai târziu de sfârșitul primei 

https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin
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perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării și cu cel puțin 30 de zile 

calendaristice înainte de intrarea în vigoare a modificării sau, după caz, a perioadei de valabilitate a 

prețului, prin SMS, e-mail, notificare scrisă (anexată la factură) și prin intermediul portalului/ aplicației, 

în funcție de opțiunea exprimată de Consumator.  

Art. 4.7. În situația în care modificarea prețului tarifar apare ca urmare a modificării tarifelor reglementate sau 

a altor componente de preț reglementate conform situațiilor descrise la art. 4.5.1., 4.5.2, 4.5.3, atunci 

înștiințarea Consumatorului se va realiza prin intermediul facturii.  

Art. 4.8. Consumatorul declară că este de acord să fie notificat de către Furnizor cu privire la modificările 

prețului contractual și prin utilizarea următoarelor modalități secundare de comunicare: telefon, 

inclusiv mesaje text (SMS) la numărul de telefon declarat de consumator, și e-mail. 

Da □                                              Nu □ 

Art. 4.9. Dacă Furnizorul nu notifică intenția de modificare a prețului cu cel puțin 30 de zile calendaristice 

înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, respectiv anterior de expirarea perioadei de valabilitate 

a acestuia, condițiile de preț existente se vor prelungi. 

Dreptul Consumatorului de a denunța Contractul și acceptarea tacită 

Art. 4.10. În toate situațiile, în cazul în care Consumatorul nu acceptă noile condiții de preț, acesta va avea 

dreptul de a denunța Contractul, în condițiile specificate la Art.6.1.2. Noile condiții de preț se 

consideră acceptate de către Consumator în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 30 de 

zile calendaristice de la notificarea transmisă de Furnizor, denunțarea Contractului.  

 

V. Condiții de facturare și plată a consumului de gaze naturale 

  Întocmirea facturii 

Art. 5.1. Pe baza citirii aparatelor de măsură, Furnizorul va întocmi factura lunară care va cuprinde 

contravaloarea gazelor naturale efectiv consumate și serviciile reglementate asigurate prin 

prezentul contract.  

Citirea indexului 

Art. 5.2. Pentru perioada de facturare în care operatorul de distribuție efectuează citirea indexului 

echipamentului de măsurare, facturarea se realizează pe baza consumului efectiv de gaze naturale, 

comunicat de operator și preluat de Furnizor. Periodicitatea de citire (intervalul de timp dintre două 

citiri consecutive) a indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului de gaze naturale 

măsurat este stabilită de operatorul de distribuție, iar Consumatorul trebuie să asigure accesul 

pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul operatorului de distribuție. 

Art. 5.3. Intervalul de timp pentru transmiterea/preluarea indexului autocitat este între data de 27 a lunii de 

consum si penultima zi a lunii de consum (zi lucrătoare). Consumatorul poate transmite lunar 

indexul echipamentului de măsurare, la adresele de mail casnici@cisgaz.ro si 

clienticasnicici@cisgaz.ro, in ultimele 3 zile lucrătoare ale lunii de consum. Autocitirea indexului se 

transmite de către Consumator prin următoarele mijloace:  

• la numerele de telefon: 0735 558805 si 0729 992210, în intervalul orar 08:00-16:00 - zile 

lucrătoare; 

• pe adresele de e-mail: casnici@cisgaz.ro sau clienticasnici@cisgaz.ro 

Art. 5.4. Pentru perioadele de facturare în care nu se citește indexul contorului, dacă Consumatorul nu 

transmite indexul autocitit în intervalul de timp menționat la art. 5.3., facturarea se face pe baza 

cantităților corespunzătoare de gaze naturale primite de la distribuitor. 

Modificarea convenției de consum 

Art. 5.5. Convenția de consum se poate modifica, după cum urmează: 

5.5.1. la solicitarea Consumatorului, oricând consideră că i se va modifica consumul, cu condiția ca 

mailto:casnici@cisgaz.ro
mailto:clienticasnicici@cisgaz.ro
mailto:casnici@cisgaz.ro
mailto:clienticasnici@cisgaz.ro
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noile valori să fie transmise Furnizorului cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de 

începerea intervalului de facturare; 

5.5.2. la solicitarea Furnizorului atunci când constată diferențe semnificative între consumul de gaze 

natural prevăzut în convenția de consum și cel realizat. 

Art. 5.6. Furnizorul poate emite, cel mult o dată pe an, o nouă convenție de consum cu cantitățile de gaze 

naturale propuse, pe care o comunică Consumatorului. Noua convenție de consum se consideră 

încheiată începând cu data de 1 a lunii care urmează după 30 de zile calendaristice de la 

transmitere, dacă Consumatorul nu comunică Furnizorului în acest interval de timp o solicitare de 

modificare a cantităților. 

Transmiterea facturilor 

Art. 5.7. Facturile vor fi transmise Consumatorului, în funcție de opțiunea acestuia (se va bifa o singură 

opțiune), astfel: 

 prin poșta electronică la adresa de e-mail:________________.  

 prin accesarea portalului furnizorului la adresa https://ns.cisgaz.ro/. Consumatorul are 

posibilitatea de a crea un cont personal pe portalul CIS GAZ (www.cisgaz.ro), unde va 

putea achita online facturile emise de Furnizor. 

 prin poștă la adresa de corespondență menționată în partea introductivă. 

Art. 5.8. Factura lunară se va transmite/ comunica până cel târziu în ziua de 15 a lunii următoare celei pentru 

care s-a emis factura. 

Termenul de plată și modalități de plată  

Art. 5.9. Termenul de plată a facturii aferente contravalorii gazelor naturale furnizate este de 25 zile 

calendaristice de la data emiterii acesteia. Consumatorul va plăti integral factura prin intermediul 

oricărei modalități puse la dispoziție de către Furnizor, detaliate în factură și afișate pe pagina de 

internet a Furnizorului. În cazul în care plata se realizează prin virament bancar, obligația de plată 

se consideră îndeplinită în ziua alimentării contului bancar al Furnizorului cu sumele care au făcut 

obiectul plății. 

Art. 5.10. Consumatorul beneficiază de o perioada de grație la plata facturilor emise pentru serviciul de 

furnizare a gazelor naturale de 5 zile de la data scadenta. Astfel, dacă consumatorul achită 

contravaloarea facturilor în termen de maxim 5 zile de la data scadentă, acesta nu datorează 

penalitați de întarziere și nu va fi notificat cu privire la întreruperea furnizării gazelor naturale.. 

Dreptul Consumatorului de a contesta factura și acceptarea tacită 

Art. 5.11. Consumatorul poate contesta, în scris şi motivat factura, integral sau parțial, în termen de maxim 5  

zile calendaristice de la data primirii facturii. În caz contrar, se consideră factura acceptată tacit în 

întregime. Furnizorul are obligația de a răspunde contestației transmise de Consumator în termen 

de 15 zile calendaristice. În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între Părți, refuzul 

facturii se dovedește a fi justificat, nu se vor calcula dobânzi penalizatoare pentru diferența 

rezultată din recalculare. În cazul în care refuzul facturii se dovedește a fi nejustificat, se vor calcula 

dobânzi penalizatoare, în condițiile în care s-a depășit termenul de scadență, conform art. 5.14. 

din Contract. 

Facturarea în situația încetării Contractului 

Art. 5.12. La încetarea Contractului, Furnizorul va emite și va trimite Consumatorului o factura finală de 

regularizare, în baza citirii finale transmise de operatorul de rețea în maximum 42 de zile 

calendaristice de la schimbarea furnizorului sau de la încetarea Contractului. Consumatorul va 

achita această factură în termen de 30 zile de la data emiterii facturii. 

Penalități în cazul neachitării facturilor 

https://ns.cisgaz.ro/
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Art. 5.13. Neachitarea facturii de către Consumator la expirarea termenului de grație menționat la art. 5.11., 

dă dreptul Furnizorului să ia succesiv următoarele măsuri: 

5.14.1. perceperea penalităților de întârziere în cuantum de 0,03% pe zi de întârziere (începând cu a 

31-a zi de la data emiterii facturii) și până la data plății efective; 

5.14.2. întreruperea furnizării gazelor naturale, începând din cea de a 31-a zi calendaristică de la 

emiterea facturii, cu o notificare prealabilă de 15 zile calendaristice, urmând ca toate 

consecințele ce decurg din această întrerupere să cadă exclusiv în responsabilitatea 

Consumatorului. Reluarea furnizării gazelor naturale are loc în maxim 24 de ore de la 

comunicarea dovezii plății datoriilor scadente; 

5.14.3. în cazul în care Consumatorul nu achită integral contravaloarea facturilor scadente, în termen 

de 30 zile calendaristice de la data întreruperii furnizării, Furnizorul poate să procedeze la 

rezilierea prezentului Contract cu un preaviz de 15 zile calendaristice. 

Art. 5.14. În situația întreruperii furnizării gazelor naturale potrivit dispozițiilor art. 5.14. toate cheltuielile 

ocazionate atât de sistarea furnizării gazelor, cât și de reconectarea Consumatorului la sistemul de 

distribuție, facturate Furnizorului de către operatorul de distribuție potrivit reglementărilor în 

vigoare, sunt în sarcina Consumatorului, urmând a fi refacturate pe seama acestuia. 

 

VI. Condiții de încetare a Contractului 

Art. 6.1. Prezentul Contract poate înceta prin: 

6.1.1. ajungere la termen, în cazul în care oricare dintre părți notifică intenția de încetare a 

contractului cu minim 30 de zile calendaristice anterior expirării duratei contractuale 

6.1.2. acordul de voință al Părților; 

6.1.3. denunțarea unilaterală cu respectarea clauzelor contractuale şi în conformitate cu prevederile 

actelor normative în vigoare;; 

6.1.4. prin reziliere de către una din părţile contractante; 

6.1.5. alte situații prevăzute de reglementările legale aplicabile 

Art. 6.2. În cazul în care Consumatorul nu acceptă modificarea contractului în situațiile prevăzute la art. 

4.5.4., 4.5.5 și 4.5.6  - urmare a expirării perioadei de valabilitate a prețului sau a apariției unei 

situații de impreviziune, a unor noi reglementări / condiții tehnico-economice, care nu au putut fi 

prevăzute la momentul încheierii contractului, notificate acestuia de către Furnizor, conform 

prevederilor contractuale și legale - Furnizorul are dreptul să notifice rezilierea contractului cu 

preaviz de 30 zile calendaristice, încetarea contractului intervenind de drept la expirarea perioadei 

notificate. 

Art. 6.3. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Consumator, Contractul poate fi reziliat din 

inițiativa Furnizorului, în cazul în care nu este remediată încălcarea obligației respective în termen 

de 15 zile calendaristice de la primirea de către Consumator a notificării transmise de Furnizor în 

acest sens; 

Art. 6.4. Contractul poate fi reziliat de către Furnizor, fără punere în întârziere, fără intervenția instanțelor 

de judecată şi fără nicio altă formalitate, pe baza unei simple notificări în caz de de consum 

fraudulos,. 

Art. 6.5. Consumatorul poate denunța Contractul, prin trimiterea unei notificări Furnizorului care produce 

efecte în termen de 21 zile de la primire, fără a fi necesare alte formalități prealabile.  

Art. 6.6. Consumator poate denunța unilateral contractul, în termenul legal de retragere de 14 zile 

calendaristice de la data intrării în vigoare a contractului, în cazul în care contractul se încheie la 

distanță sau în afara spațiilor comerciale. 

Art. 6.7. Indiferent de modul de încetare a prezentului Contract, obligațiile de plată, născute prin acest 
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Contract rămân datorate și se vor plăti la termenul prevăzut în Contract. 

Art. 6.8. Părțile convin că, prin simplul fapt al neexecutării obligațiilor sale contractuale, Consumatorul se 

află de drept în întârziere, fără a mai fi necesară vreo notificare, în conformitate cu prevederile 

Codul Civil. 

 

VII. Modificarea condițiilor comerciale 

Art. 7.1. Furnizorul poate propune spre modificare condițiile contractuale și clauzele contractuale, având 

obligația de a notifica Consumatorul în mod corespunzător cu privire la orice intenție de modificare 

în acest sens cu 30 de zile anterior modificării. 

Art. 7.2. Consumatorul are dreptul de a denunța Contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiții 

notificate de Furnizor conform art. 7.1.. În toate situațiile, în cazul în care Consumatorul nu acceptă 

noile condiții contractuale, acesta va avea dreptul de a denunța Contractul, în condițiile specificate 

la art.6.1.3. Noile condiții de preț se consideră acceptate de către Consumator în cazul în care 

acesta nu comunică, în termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea transmisă de Furnizor, 

denunțarea Contractului.  

 

VIII. Protecția datelor 

Art. 8.1. Furnizorul prelucrează datele cu caracter personal ale Consumatorului pentru furnizarea și 

îmbunătățirea serviciilor Furnizorului, efectuarea de studii și cercetări de piață, în scop statistic și 

pentru activități de marketing, reclamă și publicitate. Datele Consumatorului vor putea fi dezvăluite 

către Furnizor, parteneri contractuali ai Furnizorului, alte companii din grupul CIS GAZ și mass-

media. Refuzul Consumatorului de a furniza datele solicitate ar putea împiedica Furnizorul să 

realizeze una sau mai multe din activitățile de mai sus. Conform legii, Consumatorul beneficiază 

de dreptul de acces, intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 

automate și de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor 

drepturi, Consumatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresele: 

casnici@cisgaz.ro ; clienticasnici@cisgaz.ro. De asemenea, Consumatorul se poate adresa justiției. 

Pentru mai multe detalii a se vedea Nota de informare postată pe site-ul 

https://www.cisgaz.ro/politica-de-confidentialitate/. 

Art. 8.2. Au fost aduse la cunoștință prevederile legislative privind protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

Art. 8.3. Consumatorul este de acord ca Furnizorul să prelucreze datele sale cu caracter personal în scop 

de marketing (transmiterea de oferte sau informații prin utilizarea unor sisteme automate de 

apelare care nu necesită intervenția unui operator uman, prin e-mail sau prin orice altă metodă 

care folosește serviciile de comunicații electronice destinate publicului) privind produsele şi 

serviciile oferite şi promoțiile companiilor din Grupul CIS GAZ și ale partenerilor săi: 

 Da                               Nu 

Art. 8.4. Retragerea acordului de primire a notificărilor de comunicare comercială în scop de reclamă, 

marketing, publicitate se poate face prin Call Center la nr. tel 0371 784000 sau la adresele 

casnici@cisgaz.ro ; clienticasnici@cisgaz.ro, precum şi cu ocazia primirii oricărei comunicări 

comerciale. 

 

 

 

 

IX. Clauze finale 

mailto:casnici@cisgaz.ro
mailto:clienticasnici@cisgaz.ro
http://www.cisgaz.ro/politica-de-confidentialitate/
http://www.cisgaz.ro/politica-de-confidentialitate/
mailto:casnici@cisgaz.ro
mailto:clienticasnici@cisgaz.ro
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Art. 9.1. Întreg Contractul. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin încheierea prezentului Contract, Părțile 

declară şi confirmă că își asumă şi acceptă în mod expres toate condițiile şi termenii din acest 

Contract, inclusiv, dar fără limitare, clauzele privind prețul, garanții, modalitatea de facturare şi 

condițiile de plată, încetarea Contractului. 

Art. 9.2. Transferul Contractului. Furnizorul poate proceda la cesionarea prezentului Contract, respectiv a 

drepturilor și obligațiilor recunoscute prin acesta, ca urmare a fuziunii, divizării, transferului de 

afacere sau orice altă operațiune juridică în acest sens, către o altă societate, cât timp acea societate 

este un furnizor autorizat să furnizeze gaze naturale, prin notificarea în prealabil a Consumatorului 

în termen de 30 de zile anterior implementării transferului. Pentru claritate, termenii și condițiile 

comerciale agreate prin prezentul Contract nu vor fi afectate ca urmare a cesionării prezentului 

Contract. În orice situație, Consumatorul are dreptul de a denunța prezentul Contract dacă nu este 

de acord cu transferul Contractului. Cu toate acestea, transferul Contractului se consideră acceptat 

de către Consumator în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 30 de zile calendaristice 

de la notificarea transmisă de Furnizor, denunțarea Contractului.  

Art. 9.3. Completarea cu reglementările în vigoare. Dispozițiile Contractului se completează cu prevederile 

Codului Civil, Codului Fiscal şi ale celorlalte reglementări specifice şi aplicabile în vigoare. 

Art. 9.4. Notificări. Toate comunicările adresate oricărei Părți vor fi efectuate în limba română și vor fi 

transmise prin: e-mail, mesaje text (SMS) la numărul de telefon declarat de Consumator, la adresa 

de e-mail sau de corespondență menționate prin prezentul Contract. 

Art. 9.5. Soluționarea plângerilor. Plângerile adresate Furnizorului vor fi soluționate conform Standardului 

de performanță privind furnizarea gazelor naturale și Procedurii de soluționare a plângerilor 

disponibile pe pagina web: https://www.cisgaz.ro/servicii/cis-furnizare/ 

Art. 9.6. Data intrării în vigoare. Consumatorul declară că a luat cunoștință despre data intrării în vigoare, 

conform art. 3.1 din prezentul Contract. 

Art. 9.7. Informarea Consumatorului. Consumatorul declară că a citit şi că este de acord cu prevederile 

Condițiilor standard pentru furnizarea gazelor naturale, disponibile la adresa 

https://www.cisgaz.ro/servicii/cis-furnizare/. De asemenea, Consumatorul declară că a fost 

informat de către Furnizor și a luat cunoștință, înaintea semnării prezentului Contract despre toate 

condițiile de comercializare a gazelor naturale impuse de Furnizor ce se reflectă în Contract și în 

Condițiile standard pentru furnizarea gazelor naturale disponibile pe pagina web a Furnizorului, 

despre produsele și serviciile oferite de Furnizor și apreciază că produsul pentru care a optat și 

condițiile de furnizare sunt adecvate situației sale financiare. De asemenea, Consumatorul declară 

că i-au fost furnizate în mod complet toate și orice informații solicitate, în termini clari și preciși, cu 

privire la clauzele prezentului Contract și ale Condițiilor standard pentru furnizarea gazelor 

naturale. Ca atare, Consumatorul declară că a înțeles și este de acord cu prevederile prezentului 

Contract și ale Condițiilor standard pentru furnizarea gazelor naturale, cunoscând faptul că are 

posibilitatea de a negocia clauzele și condițiile acestora. 

Art. 9.8. Instalația de utilizare. Consumatorul are obligația de a efectua verificarea și revizia instalației de 

utilizare a gazelor naturale în condițiile și la termenele prevăzute de legislația în vigoare, o copie a 

documentelor care atestă efectuarea verificării/ reviziei instalației de utilizare a gazelor naturale 

urmând a fi remisă/ transmisă furnizorului la semnarea prezentului Contract. 

Art. 9.9. Anexele - Parte integrantă din Contract. Anexe la prezentul Contract fac parte integrantă din 

acesta și sunt următoarele:  

Anexa nr. 1 – Programul de consum 

Anexa nr. 2 – Condițiile standard pentru furnizarea gazelor naturale fac parte integrantă din 

Contract, reprezintă voința Părților şi înlătură orice înțelegere verbală sau scrisă dintre acestea, 

http://www.cisgaz.ro/servicii/cis-furnizare/
http://www.cisgaz.ro/servicii/cis-furnizare/
http://www.cisgaz.ro/servicii/cis-furnizare/
http://www.cisgaz.ro/servicii/cis-furnizare/
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anterioară încheierii lui. Condițiile standard pentru furnizarea gazelor naturale vor fi consultate pe 

pagina web https://www.cisgaz.ro/servicii/cis-furnizare/ sau pot fi furnizate la cerere. 

Anexa nr. 3 – Declarația pe proprie răspundere a Consumatorului privind spațiul de consum  

 

Contractul este singura și unica înțelegere între Părți, drept pentru care Părțile au semnat Contractul la data și 

anul amintite mai sus în două exemplare cu aceeași forță juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

 

Prezentul Contract a fost încheiat în două exemplare, având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru 

fiecare parte contractantă. 

 

 

 

 FURNIZOR                                                                    CONSUMATOR 

   CIS GAZ SA 

http://www.cisgaz.ro/servicii/cis-furnizare/
http://www.cisgaz.ro/servicii/cis-furnizare/
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ANEXA NR. 1 - la Contractul pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici 

 

Programul de consum 

 

Luna Istoric de consum / cantități lunare 

determinate în baza profilului de consum 

anual 

Program de consum solicitat de 

consumator 

 MC Unități de energie 

(KWh) 

MC Unități de energie 

(KWh) 

Ianuarie -    

Februarie -    

Martie -    

Aprilie -    

Mai -    

Iunie -    

Iulie -    

August -    

Septembrie -    

Octombrie -    

Noiembrie -    

Decembrie -    

Consum total     

* Consumul din tabelul de mai sus va fi baza de calcul pentru o eventuala factura, în cazul în care într-o luna 

contorul dvs. nu va fi citit/autocitit. 

 

Pe parcursul derulării contractului de fumizare, părțile au dreptul să solicite motivat modificarea Programului de 

consum, cu minimum 30 de zile anterior momentului modificării acestuia. 

 

Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de măsurare, la adresele de mail casnici@cisgaz.ro 

si clienticasnicici@cisgaz.ro, in ultimele 3 zile lucrătoare ale lunii de consum. 

 

 

 

 

FURNIZOR                                                                    CONSUMATOR 

  CIS GAZ SA

mailto:casnici@cisgaz.ro
mailto:clienticasnicici@cisgaz.ro
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ANEXA NR. 2 - CONDIȚII STANDARD PENTRU FURNIZAREA GAZELOR NATURALE 

valabile începând cu 16.09.2021*1 

 

1. TERMINOLOGIE SPECIFICĂ DOMENIULUI FURNIZĂRII GAZELOR NATURALE 
„Autoritate competentă”' - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Ministerul 
Economiei și Comerțului 
(MEC) sau altă autoritate competentă; 
„Cerinţă legală” - orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul României, de Guvern sau de 
Autoritatea competentă; 

„Aviz tehnic de racordare” - Avizul emis de operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, la 

cererea unui solicitant care conține condiţiile tehnice de racordare la sistemul de distribuție a gazelor 

naturale pentru satisfacerea cerințelor prevăzute în cerere 

„Consumator eligibil”- clientul casnic Consumator de gaze naturale care are dreptul să îşi aleagă Furnizorul 

și să contracteze direct cu acesta gazele naturale necesare, având acces la reţelele de transport și/sau de 

distribuţie; 

„Consumator casnic” - clientul care cumpără gaze naturale ce sunt destinate consumului casnic propriu, 

precum și: a) clienții care utilizează gaze naturale în scopul încălzirii spațiilor proprii, producerii apei calde 

și pentru gătit, în gospodării individuale și/sau apartamente de bloc, cu contorizare individuală; b) clienții 

care utilizează gaze naturale în scopul încălzirii spațiilor proprii, producerii apei calde și pentru gătit, în 

gospodării și/sau apartamente de bloc, cu contorizări comune; c) imobilele cu destinația de locuință, 

indiferent de forma de proprietate, aflate în administrarea unor persoane juridice de drept public sau 

privat, inclusiv centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap, căminele pentru persoane vârstnice, 

centrele de plasament, centrele de primire a copilului în regim de urgență, centrele maternale, internatele 

școlare, căminele studențești, în care se utilizează gaze naturale în scopul încălzirii spațiilor proprii, 

producerii apei calde și pentru gătit. 

„Gaze Naturale” – substanțe minerale combustibile constituite în amestecuri de hidrocarburi naturale 

acumulate în scoarța terestră și care, în condiții de suprafată, se prezintă în stare gazoasă, întrunind 

proprietațile fizice și chimice prevăzute de SR 3317/2003; 

„Furnizor” - persoană juridică titulară a unei licențe de furnizare, care asigură alimentarea cu gaze naturale 

a unui client, pe baza unui contract de vânzare-cumpărare. 

„Preţul Contractual” (PC)- este definit și calculat conform procedurii agreate de părţi în cuprinsul art. 4.1 

din cuprinsul Contractului de furnizare gaze naturale consumatorilor casnici și reprezintă preţul ce va fi 

plătit de Consumator Furnizorului pentru gazele naturale puse la dispoziţie în baza Contractului de 

furnizare gaze naturale consumatorilor casnici; 

„Tarif de distribuție” - Tarif reglementat pentru prestarea serviciului de distribuție, conform reglementărilor 

și normelor legale în vigoare. 
„Tarif de transport” - Tarif perceput pentru prestarea serviciului de transport, conform reglementărilor și 
normelor legale în vigoare. 

„Cod loc consum” - Codul unic atribuit de operator fiecărui loc de consum din zona proprie de licență de 

operare, la înregistrarea acestuia în baza de date a operatorului, care asigură identificarea locului de 

consum, precum și căutarea operativă a datelor de consum aferente acestuia, respectiv punerea lor la 

dispoziția solicitanților care au drept de acces la acestea; 

„Loc de consum” – amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale Consumatorului, raportat la adresa poștală, 

 
1  * Prezentele condiții completează Contractele pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor casnici încheiate între CIS 
GAZ SA și consumatorii casnici eligibil începând cu data de 16.09.2021  
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unde măsurarea cantităților de gaze naturale consumate se face prin intermediul sistemului de măsurare 

și pentru care există toate documentele necesare pentru a fi alimentat cu gaze naturale, conform legislației 

în vigoare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum. 

„Durată contractuală” - perioada ce începe la ora 6 (şase) a.m. în data de început contract şi se sfârşeşte 

la ora 6 (şase) a.m. în data de sfârşit contract. 
„MWh” - unitatea de energie în care sunt exprimate preţurile şi tarifele în sectorul gazelor naturale. 

„Sistemul de distribuție”- rețea de distribuție, respectiv ansamblul compus din conducte, instalații de 

reglare-măsurare, aparate și accesorii, care funcționează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, 

cu excepția instalației de utilizare; 

„Data Scadentă” – Data și/sau datele la care Consumatorul se obligă să efectueze plațile pentru gazele 

naturale furnizate, conform prevederilor Contractului, dacă acea dată corespunde unei Zile Nelucrătoare, 

Ziua Lucrătoare imediat următoare; 

„Forță Majoră"- înseamnă orice eveniment sau împrejurare independentă de voința unei Parți care 

acționează (sau a acționat) ca o persoană diligentă; 

„PCS – (Putere calorifică superioară)” – înseamnă cantitatea de căldură degajată prin arderea completă în 

aer a unei cantităţi de un metru cub (1 m3) de gaz natural, astfel încât presiunea absolută (1,01325 bar) la 

care are loc reacţia să rămână constantă, reactanții și toate produsele de ardere sunt aduse la aceeași 

temperatură specifică de (25°C); toate aceste produse fiind în stare gazoasă cu excepţia apei formată prin 

ardere, care este transformată în stare lichidă la 25 ºC. PCS va fi exprimată în KWh/Smc sau kWh/Nmc sau 

MJ/Smc sau MJ/Nmc sau un multiplu al acestora, conform reglementărilor în vigoare la data livrării. 

„Cantitate măsurată/estimată” - Cantitatea lunară efectiv măsurată sau estimată (MWh) pe durată derulării 

contractului, de către operatorul de distribuție, de la data intrării în vigoare până la data încetării 

contractului 

„Cantitate consumată” - Cantitatea de gaze naturale efectiv consumată de Consumator, înregistrată de 

aparatele de măsurare, la finalul lunii de livrare. 

„Consum fraudulos” - Consum bazat pe înșelăciune prin ocolirea echipamentelor de măsurare sau prin 

denaturarea în orice fel a indicațiilor acestor echipamente, în vederea obținerii unui folos material injust, 

de natură să creeze un prejudiciu 

„Cantitate Contractată Lunar”- CCL - înseamnă cantitatea contractată pentru fiecare lună a Perioadei de 

Livrare, conform Anexei 1 la Contractului de furnizare gaze naturale consumatorilor casnici, care face parte 

integrantă din Contract. 
„Prestator de Servicii" - înseamnă operatorul rețelei de transport ori distribuție gaze naturale; 

„Operatorul sistemului de distribuție” - persoană fizică sau juridica deținătoare a licenței emisă de ANRE 

ce realizează activitatea de distribuţie a naturale în una sau mai multe zone delimitate și răspunde de 

exploatarea, întreținerea, dezvoltarea sistemului în respectiva zonă şi, după caz, a interconectărilor sale cu 

alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un 

nivel rezonabil a cererii pentru distribuția gazelor naturale; 

„Operatorul sistemului de transport (OST)” – este SNTGN Transgaz S.A. Mediaș – prin Dispeceratul Național 

de Gaze Naturale București, care întocmeste bilanțul surse-consumuri de gaze naturale la nivel național, 

coordonează și urmărește realizarea acestuia. 

„Procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale” - Metodologia privind schimbarea furnizorului 

de gaze naturale de către clientul final aprobată prin Ord. ANRE 234/2019 cu modificările și completările 

ulterioare 

„Regulamentul de furnizare” - Regulamentul de furnizare a gazelor naturale la clienții finali aprobat prin 

Ordinul ANRE nr. 29/2016 cu modificările și completările 
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2. CONDIȚII DE LIVRARE 

2.1. Cantitatea de gaze naturale contractată va fi livrată în punctele de livrare prevăzute în Contract. 

2.2. Predarea/ preluarea gazelor naturale se face la locul/locurile de consum, în cantitatea și condițiile 

prevăzute de Contract. 

2.3. Măsurarea gazelor naturale consumate se realizează de către operatorul licențiat al sistemului de 

distribuție sau al sistemului de transport. Întreaga cantitate de gaze naturale consumată de către 

Consumator va fi facturată de către Furnizor la finalul lunii de livrare ca urmare a citirii/autocitirii sau a 

estimării. 

2.4. Furnizorul încheie cu operatorii licențiați contracte pentru servicii de distribuție, transport și 

înmagazinare gaze naturale, în scopul asigurării acestor servicii către Consumator. 

2.5. Tarifele aferente serviciilor de distribuție, transport și înmagazinare, încasate de Furnizor se vor deconta 

operatorilor licențiați. 

2.6. Exploatarea sistemelor de distribuție și transport gaze naturale reprezintă obligația operatorilor 

licențiați de distribuție, respectiv de transport și nu a Furnizorului. 

2.7. Parametrii tehnici de livrare la punctele de predare/preluare (presiune, debit) sunt asigurați de 

operatorul sistemului de distribuție sau al sistemului de transport, în funcție de modul de racordare al 

Consumatorului. 

2.8. Furnizorul nu poate fi ținut responsabil de exploatarea în condiții necorespunzătoare a sistemelor de 

distribuție, respectiv de transport. 

 

3. GARANȚII 

3.1. Furnizorul poate solicita Consumatorului constituirea unei garanții care urmează a fi valorificată de 

Furnizor în termenii și condițiile prezentului Contract, ori a cărei majorare va putea fi solicitată, în 

următoarele cazuri: 

3.1.1. în cazul sistării furnizării gazelor naturale pentru neplata, Furnizorul poate condiționa reluarea 

furnizării de constituirea unei garanții financiare din partea Consumatorului; 

3.1.2. în cazul constatării unor acțiuni ale Consumatorului menite să denatureze în orice fel indicațiile 

echipamentelor de măsurare sau să denatureze consumul de gaze naturale prin ocolirea 

echipamentelor de măsurare; 

3.1.3. în cazul în care Consumatorul nu este proprietarul locului de consum sau este un client final 

temporar. 

3.2. Valoarea garanției va corespunde cu valoarea consumului mediu al două luni din perioada de iarnă 

(octombrie-martie) și se constituie în termen de 7 zile calendaristice de la data solicitării înaintate de 

către Furnizor.  

3.3. Refuzul constituirii garanției financiare sau neconstituirea acesteia în termen de 5 zile calendaristice de 

la primirea notificării Furnizorului de constituire a garanției dă dreptul Furnizorului să rezilieze 

Contractul, cu respectarea termenului de preaviz de 15 zile calendaristice, respectiv să solicite 

Operatorului prestarea activității de întrerupere/limitare a furnizării gazelor naturale, cu respectarea 

unui termen de preaviz de 15 zile calendaristice.  

3.4. Garanția financiară va oferi irevocabil și necondiționat un angajament de respectare a obligațiilor 

contractuale ale Consumatorului. Eventualele debite ale Consumatorului vor fi reținute de către 

Furnizor din garanția financiară constituita, Consumatorul fiind obligat să o reîntregească în cuantumul 

inițial în termen de maxim 5 zile calendaristice de la diminuarea acesteia. În caz contrar vor deveni 
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aplicabile prevederile Art. 5.9 de mai sus. 

3.5. Garanția se va restitui Consumatorului: 

3.5.1. în cazul încetării Contractului cel mai târziu odată cu decontul final de lichidare sau 

3.5.2. dacă timp de 2 ani consecutivi Consumatorului nu i-a mai fost sistată furnizarea gazelor naturale 

pentru neplată.  

3.6. Înainte de restituirea garanției, Furnizorul este îndreptățit să execute garanția în limita valorii facturilor 

emise şi neachitate de Consumator, respectiv orice alte costuri pentru care a fost constituită garanția. 

3.7. Suma constituită ca si garanție nu este purtătoare de dobândă bancară sau orice fel de dobândă legală, 

prin urmare, consumatorul nu va putea pretinde şi înțelege că nu va primi nici o astfel de dobândă. 

 

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

4.1. Drepturile Furnizorului sunt: 

4.1.1. să încaseze contravaloarea facturilor emise în condițiile Contractului; 

4.1.2. să perceapă Consumatorului dobânzi penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plății facturii 

reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul și în condițiile prevăzute 

de Contract; 

4.1.3. să încaseze contravaloarea eventualelor tarife și taxe aferente serviciului de distribuție și 

transport, impuse de operatorii licențiați ai acestor servicii, sau alte taxe și tarife impuse de alte 

autorități de reglementare, care au relevanță în executarea Contractului și care condiționează 

executarea Contractului; 

4.1.4. să solicite Operatorului prestarea activității de întrerupere/limitare a furnizării gazelor naturale, 

în cazurile prevăzute de legislația în vigoare, precum și în următoarele cazuri: 

a) la solicitarea Consumatorului; 

b) pentru neachitarea de către Consumator a facturii reprezentând contravaloarea consumului 

de gaze naturale, în termenul prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, și, după 

caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plății; 

c) în caz de consum fraudulos din partea Consumatorului; 

d) în cazul refuzului Consumatorului de a constitui o garanție financiară în situația constatării, 

conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel 

indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea 

echipamentelor de măsurare; 

4.1.5. să rezilieze Contractul în cazurile prevăzute de prezentul Contract și de reglementările în 

vigoare, precum și să solicite daune-interese în caz de consum fraudulos din partea 

Consumatorului, după constatarea situației de către organele competente; 

4.1.6. să solicite Consumatorului asumarea responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor pe 

care acesta le generează pe piața de gaze naturale în conformitate cu reglementările aprobate 

de ANRE; 

4.1.7. orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare. 

4.2. Obligațiile Furnizorului sunt: 

4.2.1. să factureze lunar contravaloarea serviciului pentru vânzarea gazelor naturale și, după caz, a 

majorărilor de întârziere și să transmită Consumatorului factura, conform Contractului; 

4.2.2. să asigure reluarea furnizării gazelor naturale întrerupte/limitate ca urmare a neîndeplinirii de 

către Consumator a obligațiilor de plată scadente la termenele și în condițiile prevăzute în 

contractul de furnizare a gazelor naturale, în termen de maximum 24 de ore de la primirea 
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solicitării Consumatorului, cu condiția permiterii de către Consumator a accesului 

reprezentantului operatorului în vederea reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum; 

4.2.3. să respecte prevederile standardului de performanță pentru serviciul de furnizare prestat în baza 

Contractului; 

4.2.4. să încheie în scopul derulării Contractului, contractul de transport (cu operatorul de transport), 

contractul de distribuție (cu operatorul sistemului de distribuție) și contractul de înmagazinare 

(cu un operator de înmagazinare); 

4.2.5. să transmită, la cererea Consumatorului, o explicație clară și ușor de înțeles a modului în care 

este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul 

real; 

4.2.6. să informeze Consumatorul în legătură cu serviciile prestate de operatorul de sistem, a căror 

contravaloare nu este cuprinsă în prețul final, dar sunt calculate și incluse în facturile emise de 

către Furnizor; 

4.2.7. să soluționeze sesizările Consumatorului privind serviciul de furnizare și să comunice acestuia 

răspunsul, conform reglementărilor în vigoare; 

4.2.8. să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea Consumatorului; 

4.2.9. să anunțe Consumatorul, în baza informațiilor primite de la operatorul de sistem, asupra 

efectuării reviziilor și a reparațiilor instalațiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea 

Consumatorului; 

4.2.10. să preia, să înregistreze și să soluționeze în conformitate cu legislația în vigoare orice reclamație 

legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor aparținând operatorului de sistem 

sau Consumatorului; 

4.2.11. să notifice Consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în Contract; 

4.2.12. să permită Consumatorului schimbarea efectivă a furnizorului, cu respectarea 

condițiilor/clauzelor contractuale, în termen de maximum 21 de zile calendaristice de la data 

solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE; 

4.2.13. 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 de furnizare 

a gazelor naturale; 

4.2.14. 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 

situația în care, pentru locul de consum, contractul cu operatorul este încheiat de Furnizor; 

4.2.15. să transmită, la cererea Consumatorului, informațiile privind costul actual și cel estimat cu gazele 

naturale, în timp util și într-un format ușor de înțeles, care să îi permită acestuia să compare 

diferite oferte în condiții identice/similare; 

4.2.16. 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 de furnizare a gazelor naturale, 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; 

4.2.17. să notifice Consumatorului, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenție de modificare şi/sau 

completare a condițiilor/clauzelor contractuale, precum şi orice majorare a prețului/tarifului 



15 | 21 

 

 

practicat, precizând motivele, condițiile şi amploarea acestei majorări, în mod direct şi în timp 

util, cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, cu respectarea prevederilor 

legale aplicabile, într-un mod transparent şi ușor de înțeles, precum şi să informeze 

Consumatorul, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunța în mod gratuit 

Contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiții; 

4.2.18. să transmită, la cererea Consumatorului, informații privind valoarea facturilor emise pentru locul 

de consum în ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de 

furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică, fără să perceapă costuri 

suplimentare pentru acest serviciu; 

4.2.19. să restituie, în urma regularizării, Consumatorului suma mai mare de 100 de lei plătită în plus de 

către acesta. În situația în care în urma regularizării suma plătită în plus de către Consumator 

este mai mică de 100 lei, suma va fi compensată în contul facturilor următoare; 

4.2.20. să precizeze pe factura emisă cel puțin următoarele informații: numărul și data emiterii facturii, 

perioada de facturare, data scadenței, indexul vechi și nou, estimat sau citit, puterea calorifică 

superioară, cantitatea de gaze naturale exprimată în mc, aferentă perioadei de facturare, prețul 

unitar, temeiul juridic al acestuia, modalitățile de plată, denumirea fiecărei obligații de plată 

cuprinsă în factură, valorile pentru fiecare mărime de facturat, valoarea totală de plată; datele 

de identificare și de contact ale Furnizorului și ale Consumatorului, codul de client atribuit de 

Furnizor, datele de contact ale centrului de relații cu clienții pus la dispoziție de Furnizor, 

numărul de telefon pus la dispoziție de operator pentru sesizarea situațiilor de urgență privind 

funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor Consumatorului sau ale operatorului, precum 

și orice alte informații prioritare stabilite de legislație; 

4.2.21. orice alte obligații prevăzute de reglementările în vigoare. 

4.3. Drepturile Consumatorului sunt: 

4.3.1. să solicite Furnizorului modificarea Contractului, la momentul intervenției unor elemente care 

pot afecta executarea Contractului; 

4.3.2. să aibă acces la aparatele de măsurare/decontare aflate în incinta proprietății operatorului de 

distribuție sau transport, în prezența unui reprezentant ai acestora; 

4.3.3. să pretindă Furnizorului plata daunelor directe în cazul întreruperilor în vânzarea gazelor 

naturale, cauzate din culpa acestuia și dovedite, cu excepția cazurilor de întrerupere/limitare 

menționate mai sus; 

4.3.4. să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile Contractului; 

4.3.5. să solicite Furnizorului întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale la locul de 

consum, respectiv prestarea de către operator a activității de întrerupere/limitare a parametrilor 

tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

4.3.6. să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

4.3.7. să transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitirii, în condițiile 

și la termenele precizate de Furnizor; 

4.3.8. să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în 

prezența personalului împuternicit al Furnizorului/Operatorului sistemului de 

distribuție/transport al gazelor naturale; 

4.3.9. să denunțe unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea 

condițiilor/clauzelor contractuale, și să își schimbe efectiv furnizorul, în termen de cel mult 21 de 
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zile calendaristice de la data solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE; 

4.3.10. 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 de furnizare 

a gazelor naturale; 

4.3.11. 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 Consumatorului trebuie să cuprindă datele de identificare ale 

acestuia, adresa locului de consum, perioada pentru care se solicită informațiile, opțiunea pentru 

utilizarea/neutilizarea formatului-cadru de prezentare a datelor, prevăzut în anexa la prezentul 

regulament, și modalitatea aleasă de client pentru transmiterea datelor solicitate; 

4.3.12. să se retragă din Contract în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii contractului, 

în cazul în care contractarea se realizează la distanță sau în afara spațiilor comerciale; retragerea 

se va redacta în format liber ales și se va transmite pe adresa de e-mail a Furnizorului 

4.3.13. orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare. 

4.4. Obligațiile Consumatorului sunt: 

4.4.1. să achite integral și la termen facturile emise de Furnizor, reprezentând contravaloarea 

serviciului pentru vânzarea gazelor naturale, precum și majorările de întârziere aferente, precum 

și a celorlalte facturi emise de Furnizor, conform prezentului Contract; 

4.4.2. să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerințele legislației în vigoare și să nu 

realizeze intervenții neautorizate asupra aparatelor și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale; 

4.4.3. să nu vândă gazele naturale contractate; 

4.4.4. să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice moment pe 

perioada derulării contractului, în situația în care echipamentul de măsurare se află pe 

proprietatea Consumatorului; 

4.4.5. să plătească contravaloarea eventualelor tarife și taxe aferente serviciului de distribuție și 

transport, impuse de operatorii licențiați ai acestor servicii, sau alte taxe și tarife impuse de alte 

autorități de reglementare, care au relevanță în executarea Contractului; 

4.4.6. să anexeze la solicitarea de reluare a furnizării dovada achitării integrale a contravalorii 

consumului de gaze naturale facturat, inclusiv a dobânzilor penalizatoare pentru întârziere în 

efectuarea plății datorate conform prevederilor contractuale, și a tarifului aferent reluării 

alimentării cu gaze naturale, precum și dovada constituirii garanției financiare, dacă este cazul; 

4.4.7. să anunțe orice modificare a datelor sale de identificare sau/și a coordonatelor de 

corespondență din Contract (telefon, fax, email, adresă de corespondență) în termen de 30 zile 

de la data modificării; necomunicarea acestora determinând responsabilitatea exclusivă a 

Consumatorului pentru eventualele prejudicii de orice natură generate de această situație; 

4.4.8. să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice și cele ale operatorului de sistem, 

precum și toate celelalte instalații ale operatorului de sistem aflate în incinta Consumatorului; 

4.4.9. să efectueze modificările sau extinderile instalațiilor de utilizare pe baza aprobărilor legale și 

numai cu operatori economici autorizați de autoritatea de reglementare (ANRE); 

4.4.10. să sesizeze imediat Furnizorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea 

contorului de măsurare și să asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta; 

4.4.11. să suporte cheltuielile aferente operației de înlocuire temporară și expertizei metrologice, în 

cazul în care sesizarea sa cu privire la funcționarea contorului de măsurare se dovedește 
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neîntemeiată; 

4.4.12. să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului aflat în proprietatea sa, 

inclusiv în cazul reparațiilor necesare menținerii în clasa de exactitate; 

4.4.13. să achite contravaloarea consumului de gaze naturale recalculat pentru o perioadă anterioară, 

atunci când se constată funcționarea defectuoasă a echipamentului de măsurare, în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare referitoare la măsurarea gazelor naturale; 

4.4.14. să solicite în scris Furnizorului luarea de măsuri pentru remedierea defecțiunilor constatate la 

instalațiile operatorului de sistem situate în incinta Consumatorului; 

4.4.15. 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, 

întreține, verifica, înlocui sau citi indexul echipamentului de măsurare, precum și pentru a 

întreține, verifica sau remedia defecțiunile intervenite la instalațiile aflate în exploatarea 

operatorului, când acestea se află amplasate pe proprietatea Consumatorului; 

4.4.16. să efectueze verificările și reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare, în conformitate 

cu reglementările în vigoare, și să pună la dispoziția împuternicitului operatorului de sistem fișele 

de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică periodică, în termen de 

valabilitate, precum și actele justificative din care să rezulte asigurarea exploatării și întreținerii 

corecte a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale; 

4.4.17. să constituie în favoarea Furnizorului, la solicitarea acestuia, garanția financiară, în termenii 

Contractului;  

4.4.18. să își asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe 

piața de gaze naturale în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE; 

4.4.19. orice alte obligații prevăzute de reglementările în vigoare. 

4.5. Alte drepturi și obligații, spre înștiințarea Consumatorului: 

4.5.1. Operatorul are dreptul să întrerupă/limiteze alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al 

Consumatorului în următoarele situații: 

a. la solicitarea directă a Consumatorului, inclusiv în cazul în care întreruperea este legată de 

funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor Consumatorului sau ale operatorului; 

b. pentru neîndeplinirea de către Consumator a obligațiilor contractuale față de operator, în 

cazul în care contractul cu operatorul conductei/sistemului din care este alimentat locul de 

consum este încheiat de Consumator; 

c. pentru timpul necesar executării lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, reparație, modernizare, 

exploatare și întreținere a conductei/sistemului din care este alimentat locul de consum al 

Consumatorului; 

d. în alte situații prevăzute de legislația în vigoare, ca de exemplu, dar fără a se limita la 

acestea: 

− în cazul nerespectării de către Consumator a limitelor zonelor de protecție și de 

siguranță ale instalațiilor operatorului amplasate pe proprietatea Consumatorului, 

conform legislației în vigoare; 

− în cazul intervențiilor de către persoane neautorizate asupra instalațiilor de reglare-

măsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranța alimentării cu gaze 

naturale, conform legislației în vigoare; 

− în cazul intervenției de către persoane neautorizate asupra unui obiectiv din sectorul 
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gazelor naturale și/sau asupra unei instalații de utilizare, care pune în pericol siguranța 

alimentării cu gaze naturale, conform legislației în vigoare; 

− în cazul în care instalațiile de utilizare/aparatele consumatoare de combustibili gazoși 

ale Consumatorului nu îndeplinesc condițiile legale de funcționare, există pericol de 

explozie și este afectată siguranța în exploatare; 

− în cazul neprezentării de către Consumator a actelor doveditoare privind efectuarea 

verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalației de utilizare, conform legislației 

în vigoare; 

− în cazul în care nu se permite accesul operatorului în scopul de a monta, demonta, sigila, 

întreține, verifica sau citi indexul echipamentului de măsurare pentru decontarea 

contravalorii gazelor naturale consumate ori de a întreține, verifica și remedia 

defecțiunile intervenite la instalațiile aflate în exploatarea operatorului, când acestea se 

află amplasate pe proprietatea Consumatorului; 

− în situația constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să 

denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze 

naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare. 

4.5.2. Întreruperea/Limitarea parametrilor tehnici/Reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de 

consum al Consumatorului se realizează de operator cu respectarea legislației în vigoare. 

4.5.3. Consumatorul nu poate solicita penalități Furnizorului/Operatorului pentru întreruperea 

furnizării gazelor naturale în situațiile prevăzute mai sus. 

 

5. REÎNCADRAREA CATEGORIEI DE CONSUM 

5.1. Furnizorul modifică încadrarea Consumatorului astfel: 

5.1.1. începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depășirea, pe baza citirii efective a 

indexului echipamentului de măsurare, în cazul în care, în cadrul intervalului 1 ianuarie-31 

decembrie, consumul înregistrat depășește pragul superior de consum al categoriei în care 

Consumatorul este încadrat; 

5.1.2. începând cu data de 1 ianuarie, respectiv începând cu prima zi imediat următoare citirii efective a 

echipamentului de măsurare pentru o perioadă de 365 de zile calendaristice, în cazul în care, la 

sfârșitul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie, consumul înregistrat este mai mic decât pragul 

inferior de consum al categoriei în care Consumatorul este încadrat. 

5.2. Începând cu data modificării încadrării, vânzarea gazelor naturale se face la un preț aferent categoriei 

în care Consumatorul a fost reîncadrat și Furnizorul va emite factura de reîncadrare corespunzătoare. 

 

6. IMPUTAȚIA PLĂȚII 

6.1.  Părțile convin că plățile efectuate de Consumator Furnizorului în legătură cu prezentul Contract se vor 

imputa în conformitate cu următoarele reguli: 

− plățile se vor imputa cu prioritate asupra datoriilor ajunse la scadență; 

− dacă toate datoriile sunt deopotrivă scadente, se vor stinge datoriile mai vechi; 

− în lipsa tuturor criteriilor menționate mai sus, imputația se va face în ordinea stabilită de Furnizor; 

6.2.  În toate cazurile, plățile se vor imputa în astfel: 

− asupra oricăror cheltuieli în legătură cu recuperarea creanțelor Furnizorului; 

− asupra penalităților de întârziere în ordinea cronologică a scadenței acestora; 

− asupra capitalului. 
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7. CONFIDENȚIALITATE 

7.1. Părțile se obligă una față de cealaltă să obțină și să păstreze pe toata durata Contractului toate 

aprobările necesare fiecăreia (avize, autorizații, licențe) pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în 

acest contract, conformând-se tuturor cerințelor legale. 

7.2. Nicio Parte nu va dezvălui prevederile Contractului nici unei terțe părți, alta decât societate din 

același grup/ afiliat, a consultanților săi profesionali, sau a bancherilor săi, fără aprobarea prealabilă 

scrisă din partea celeilalte Părți. Pentru înțelesul prezentei, „afiliat” semnifică orice persoană care este 

sub controlul, direct sau indirect al Părții. Controlul, în legătură cu o persoană fizică sau juridică, 

semnifică (i) proprietatea sau deținerea directă sau indirectă a majorității capitalului social şi/sau a 

drepturilor de vot de respectiva persoană/entitate; sau (ii) posibilitatea de a numi sau revoca 

administratorii care dețin majoritatea drepturilor de vot ce pot fi exercitate la adunări sau cu privire la 

hotărârile consiliului de administrație al acelei persoane/entități; sau (iii) deținerea, în mod direct sau 

indirect, a puterii de a conduce sau a determina conducerea politicilor acelei persoane/entități (fie 

prin proprietatea sau deținerea de titluri ce conferă drept de vot, dreptul de a numi majoritatea 

membrilor din conducerea superioară executivă, prin contract sau altfel). 

 

8. MODIFICAREA CIRCUMSTANȚELOR 

8.1. Prin modificare de circumstanțe se înțelege legiferarea, intrarea în vigoare, modificarea textului sau a 

interpretării privind orice cerință legală, ori aplicarea unei noi cerințe legale, care nu era în vigoare la 

data semnării acestui contract. Modificarea circumstanțelor poate include introducerea unor noi prețuri, 

impozite, taxe sau accize, o schimbare a modalităților de facturare și/sau impunere sau taxare existente. 

În acest caz părțile convin că modificarea se va aplica de drept, de la data intrării în vigoare a 

reglementărilor legale, în baza informării prealabile a Consumatorului prin modalitățile de notificare 

agreate fără a fi necesară încheierea unui Act Adițional. 

8.2. Prevederile art. 8.1 se aplică și în cazul apariției unor modificări de elemente, survenite la achiziția, 

accesul, exploatarea sistemelor de distribuție și/sau transport, în baza contractelor semnate de către 

Furnizor, cu operatorii sistemelor de distribuție și transport, sau cu producătorii/importatorii de gaze 

naturale inclusiv modificări ale bazei de calcul sau a metodei de calcul referitoare la achiziție, transport, 

distribuție și/sau în cazul modificării prevederilor legale privitoare la Codul Rețelei pentru Sistemul 

Național de Transport Gaze Naturale. 

8.3. Părțile convin ca orice modificare prevăzută la art. 8.2 să se realizeze în urma unei informări prealabile 

a Consumatorului cu 30 de zile înainte, fără a fi necesară încheierea unui Act Adițional.  

8.4. Orice intenția a Furnizorului de modificare a prețului sau altor clauzelor contractuale agreate se poate 

realiza numai cu notificarea prealabilă a Consumatorului realizată cu 30 de zile anterior intrării în vigoare 

a modificării, Furnizorul comunicând Consumatorului și Actul Adițional la Contract, cu precizarea 

dreptului Consumatorului de a denunța contractul, în cazul în care nu este de acord cu noile condiții de 

preț/contractuale notificate. Fac excepție de la necesitatea obligației încheierii Actului Adițional situațiile 

expres agreate în Contract. 

8.5. Furnizorul are dreptul să solicite modificarea prezentului contract, dacă evenimente neprevăzute la 

încheierea contractului modifică echilibrul valoric al acestuia, antrenând o sarcină excesivă pentru acesta 

în executarea obligațiilor sale contractuale, respectiv în cazul în care ulterior încheierii acestuia apare o 

situație de impreviziune care face ca executarea contractului să devină devenit excesiv de oneroasă ca 

urmare – inclusiv, dar fără a se limita la, modificarea prețului de achiziție a gazelor naturale, diminuarea 
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cantităților de gaze naturale înmagazinate în depozitele subterane, scăderea producției interne - care 

ar face vădit injustă obligarea părții contractante la executarea obligației. 

8.6. În cazul apariției situației excepționale menționată la art. 8.5, Furnizorul va notifica intenția sa de 

modificare a prețului/condițiilor contractuale precizând motivele, condiţiile şi amploarea acestei 

majorări, în mod direct şi în timp util, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării. 

8.7. Modificările/completările se consideră acceptate de către Consumator în cazul în care acesta nu 

comunică, în termen de 30 de zile de la notificarea transmisă de către Furnizor, denunțarea contractului 

de furnizare a gazelor naturale. 

8.8. În caz de denunțare unilaterală a contractului de către Consumator potrivit art. 8.7., Furnizorul este 

îndreptățit la plata contravalorii gazelor naturale livrate până la data sistării furnizării, sens în care acesta 

va proceda la emiterea unei facturi de regularizare a consumului de gaze naturale în termen de cel mult 

42 de zile calendaristice de la data încetării contractului. 

 

9. FORȚĂ MAJORĂ 

9.1. În cazul în care o Parte („Partea Afectată") nu își poate îndeplini obligațiile asumate în baza prezentului 

Contract datorită unui eveniment de Forță Majoră, Partea Afectată va fi exonerată de răspunderea 

pentru neîndeplinirea acestor obligații pe durata cazului de Forță Majoră, cu condiția ca (i) aceasta să 

notifice celeilalte Părți apariția Forței Majore și să-i furnizeze detalii în acest sens într-un timp cât mai 

scurt posibil după apariția Forței Majore, și (ii) să depună toate eforturile necesare în vederea înlăturării 

imposibilității de a-și îndeplini obligațiile. 

9.2. Circumstanțele de forță majoră sunt cele care pot apărea pe perioada de valabilitate a Contractului, în 

urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părți și care 

sunt în afara voinței și controlului părților. Cazul fortuit este situația, starea sau împrejurarea de fapt 

imprevizibilă și de neînlăturat care împiedică, în mod obiectiv și fără nicio culpă a părților, executarea 

obligației lor contractuale, rezultat pe care părțile nu l-au conceput și nici urmărit. De asemenea, cazul 

fortuit cuprinde și următoarele: orice eveniment survenit în sistemul de transport gaze naturale, 

evenimente provocate de deciziile operatorului sistemului de transport gaze naturale, precum și 

evenimente survenite în sistemul de distribuție gaze naturale și provocate de deciziile operatorului 

sistemului de distribuție gaze naturale. 

9.3. Dacă în termen de 60 (șaizeci) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părțile au 

dreptul să își notifice încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre părți să pretindă daune-

interese. 

 

10. TERMENUL DE PRESCRIPȚIE AL CREANȚELOR 

10.1. Termenul de prescripție pentru valorificarea oricăror drepturi ale Furnizorului izvorând din Contract 

pentru care nu se prevede un termen legal mai mare, este de 5 ani. 

10.2. În plus, față de cazurile prevăzute de lege, orice somație/notificare de plată sau altă comunicare de 

orice natură (ex: poștă, fax, e- mail) privind plata/executarea Contractului, trimisă de Furnizor 

Consumatorului potrivit Contractului sau legii aplicabile, va fi considerată ca fiind o cauză de întrerupere 

a termenului de prescripție stipulat în acest articol. 

 

11. LEGISLAȚIA APLICABILĂ; SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

11.1. Contractul va fi guvernat de legea română și va fi interpretat în conformitate cu aceasta. 

11.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, acestea vor fi soluționate de către 
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instanțele judecătorești competente de la sediul Furnizorului. 

 

12. ALTE CLAUZE 

12.1. Furnizorul va fi exonerat de răspundere în acele situații în care legea permite limitarea/excluderea 

răspunderii. 

12.2. Nulitatea unei clauze din Contract nu are niciun efect asupra valabilității celorlalte clauze sau 

Contractului în integralitate sa. 

12.3. Nici o renunțare la executarea unei obligații, exercitarea vreunui drept, acțiuni sau remediu ce decurg 

din Contract nu va fi considerată a fi o renunțare la executarea acelei obligații/drept/remediu sau a unei 

obligații/drept/remediu ulterioare. Nepunerea în executare de către o parte în orice moment a 

prevederilor Contractului nu poate fi considerată ca o renunțare la aplicabilitatea acestor prevederi şi 

nici nu va afecta în vreun fel valabilitatea Contractului, integral sau parțial, sau dreptul celeilalte părți de 

a pune în executare fiecare prevedere. Remediile prevăzute în Contract sunt cumulative şi nu exclud 

remediile legale. 

12.4. Consumatorul mandatează Furnizorul să îndeplinească toate formalitățile legale necesare 

transferului de capacitate de la fostul furnizor, ținând cont de cele 21 de zile în care se poate face acest 

transfer, prevăzute de legislația în vigoare. 

12.5. Părțile se obligă una față de cealaltă să dețină, pe parcursul derulării Contractului, toate aprobările 

necesare fiecăreia pentru executarea obligațiilor cuprinse în prezentul Contract, conformându-se în 

același timp tuturor cerințelor legale. 
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ANEXA NR. 3 – DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE A CONSUMATORULUI 

 

 

 

Subsemnatul/a _________________________________ declar pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile 

art.15, alin. (4) din Ordinul ANRE nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor 

naturale la clienţii finali cu modificările ulterioare, ca locul de consum, pentru care solicit încheierea contractului 

de furnizare gaze are destinaţia de locuinţă, gazele naturale urmând să fie utilizate numai pentru desfăşurarea 

activităţilor casnice.  

 

În cazul în care, voi intenţiona să schimb destinaţia spaţiului aferent locului de consum care face obiectul 

contractului de furnizare a gazelor naturale sau voi utiliza gazele naturale pentru desfăşurarea de activităţi 

comerciale/profesionale/sociale, mă oblig, în conformitate cu prevederile art.15 alin (6) din Ordinul ANRE NR. 

29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali cu modificările 

ulterioare, să notific în scris Furnizorul, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data de la care gazele 

vor fi utilizate pentru consumul noncasnic. 

 

 

CONSUMATOR 

 

 

_________________ 

 


