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CONTRACT DE FURNIZARE GAZE NATURALE NEGOCIAT 

CLIENT CASNIC 

numărul:................încheiat la data ..............................de către: 

 
  Nord Gaz S.R.L., cu sediul în Rădăuți, str. 1 Mai, nr. 4-6, județul/sectorul Suceava, cod poștal 725400, 
telefon +40-230-206208, fax +40-230-206207, cod de înregistrare fiscală RO 14105694, nr. de ordine la oficiul 
registrului comerțului J33/408/2001,  având codul IBAN nr. RO19BTRL06101202420137XX, deschis la Banca 
Transilvania Rădăuți,  reprezentată legal prin Administrator Alberto Dondi, denumită în cele ce urmează 
FURNIZOR și având calitatea de prestator al serviciilor de furnizare a gazelor naturale, titular al licenței de 
furnizare a gazelor naturale nr. 1814 din 04.09.2013 
 

Și 
 
Domnul/a._____________________________________, cu domiciliul în _____________________, 

județul/sectorul ______________________, str. _________________, Nr….…., Bl…..., Sc……, Et…..., Ap.…., 
tel ............................................, email ..........................................., identificat/ă cu CI seria ......., număr 
.................,  CNP............................................., denumită în cele ce urmează BENEFICIARUL, având calitatea 
de client eligibil de gaze naturale. 

 
Părțile menționate mai sus denumite în continuare  împreună “Părțile” și individual “Partea”, prin acordul 

liber de voință exprimat în mod neechivoc, au convenit următoarele: 
 

Art. 1 
Definiții 

 
 În înțelesul prezentului Contract termenii folosiți sunt definiți în Condiții Generale. 
 

Art. 2 
Obiectul Contractului 

2.1. Obiectul prezentului Contract îl reprezintă vânzarea-cumpărarea de gaze naturale cu servicii incluse de 
distribuţie/transport (după caz), la locul de consum identificat în Anexa 1 lit.A pct.I la prezentul Contract, conform 
acordului de acces/aviz de racordare și cu respectarea condiţiilor din acesta. 
2.2. Furnizorul poate modifica încadrarea Beneficiarului cumpărător într-o altă categorie de consum conform 
procedurii de reîncadrare într-o altă categorie de consum,  dacă consumul înregistrat depăşeşte pragul superior 
de consum al categoriei în care Beneficiarul este încadrat sau dacă consumul înregistrat este mai mic decât 
pragul inferior de consum al categoriei în care Beneficiarul este încadrat, fără a fi necesară încheierea unui act 
adițional în acest sens. Începând cu data modificării încadrării, furnizarea gazelor naturale se face la un preţ 
aferent categoriei în care Beneficiarul a fost reîncadrat şi Furnizorul va emite factura de reîncadrare 
corespunzătoare.   
2.3. Beneficiarul declară că va utiliza gazele naturale numai pentru desfăşurarea activităţilor proprii, conform 
Anexa 1 lit.pct.I. 
 

Art. 3 
Prețul contractual 

3.1 Calculul Prețului contractual 
[1] Prețul este exprimat în lei/MWh și reflectă atât costul pentru achiziția și furnizarea produsului gaz 

natural, tarifele reglementate aferente de transport, înmagazinare și distribuție, cât și costul pentru echilibrare 
și rezervarea de capacitate orară în Sistemul Național de Transport. Prețul este variabil, cuprinde toate costurile 
aferente furnizării de gaze naturale cu servicii reglementate incluse și nu include TVA și acciză în conformitate 
cu Codul Fiscal în vigoare. 

[2] În situația în care, din motive obiective, Furnizorul nu va putea factura prețul consumului efectiv într-
o lună, acesta va putea factura prețul mediu estimat folosind formula de calcul prevăzută de lit.C din Anexa 1 
la Contract sau va proceda conform procedurii prevăzute de disp.art. 4.1 de mai jos. 

[3] Prețul de furnizare este prevăzut în Anexa 1 lit.A la Contract și poate suferi actualizări determinate 
conform dispozițiilor contractuale. 
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3.2 Actualizarea/variația prețului 
[1] Prețul va fi actualizat de drept și automat ori de câte ori intervine o modificare a tarifelor 

reglementate, a cotei de TVA, a accizelor, impozitelor și/sau alte tarife și taxe ce vor fi introduse de autoritățile 
statului sau ca urmare a modificărilor legislative incidente la momentul facturării sau care pot apărea pe 
parcursul executării contractului de furnizare gaze naturale și care nu au fost prevăzute la data semnării 
acestuia,  fără a fi necesară încheierea unui  Act adițional la acest contract, conform prevederilor legale în 
vigoare. Tarifele reglementate de ANRE pentru diferite servicii, inclusiv servicii de 
distribuție/transport/înmagazinare se regăsesc pe site-ul www.anre.ro, sau pe site-ul Furnizorului 

[2] Prețul final se poate actualiza și conform prevederilor Art.10 „Modificarea circumstanţelor”. 

[3] În situația modificării prețului, din alte considerente decât cele prevăzute la art.3 pct.3.2.alin.[1], 
Furnizorul va notifica intenția de modificare a prețului cu minim 30 de zile înainte ca aceasta să se producă. 
Noile condiții de preț se consideră acceptate de către Beneficiarul cumpărător și se vor aplica automat, fără a 
fi necesară încheierea unui act adițional, în situația în care Beneficiarul nu comunică denunţarea contractului 
de furnizare a gazelor naturale până la data la care intră în vigoare modificarea. 

[4] Beneficiarul plătitor de accize pentru gaze naturale va achita acciza odată cu plata gazului natural 
consumat. În cazul în care Beneficiarul poate beneficia de regim de scutire de la plata accizelor conform Codului 
fiscal, acesta trebuie să solicite Furnizorului intenția de a beneficia de acest privilegiu înainte de semnarea 
contractului, în caz contrar Beneficiarul nu va mai putea solicita scutiri/exceptări de la plata accizei conform 
reglementărilor legislative în vigoare. 

[5] În cazul în care Beneficiarul se află în categoria consumatorilor vulnerabili, astfel cum îi definește 
legea, și  beneficiază de facilități acordate de statul român pentru motive de sănătate sau din motive de venituri 
reduse, acesta trebuie să solicite Furnizorului în scris intenția de a beneficia de acest privilegiu în termenele 
prevăzute de lege și să facă dovada de încadrare în categoria clienților vulnerabili, respectiv că îndeplinește 
una sau ambele condiții;  

a) are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul 
protecţiei sociale;  

b) la locul de consum locuieşte o persoană care din motive de sănătate/vârstă necesită condiţii speciale 
referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale.  

 
Art. 4 

Facturarea și termene de plată 
4.1 Facturarea 

 [1] Perioada contabilă pentru livrarea de gaze naturale în baza prezentului Contract este fiecare lună 
calendaristică. Furnizorul va factura lunar contravaloarea gazelor naturale consumate. 
 [2] Cantitățile de gaze naturale livrate sunt măsurate de către transportator sau distribuitor, după caz, 
în conformitate cu Regulamentul de măsurare a gazelor naturale tranzacționate în România, precum și în 
conformitate cu normele metrologice existente pentru instrumentele de măsură. Dacă există o criză de gaze în 
sistemul național de transport, care impune riscuri privind securitatea funcționării sistemului și a livrărilor de 
gaze către populație, cantitatea de gaze livrată de Furnizor, în conformitate cu prezentul contract, poate fi 
redusă, urmând a se comunica Beneficiarului, cu respectarea prevederilor în vigoare 
 [3] Furnizorul va emite lunar o factură pentru fiecare Punct de Predare/Primire (PPP) sau loc de 
consum, după caz, în baza următoarelor proceduri: 

• citirii directe a aparatelor de măsură sau indexurilor transmise de către Operatorul de 
Distribuție/Transport ori în baza proceselor verbale de citire a aparatelor de măsură întocmite de către 
transportator/distribuitor, în cazul localităților in care furnizorul de gaze naturale este diferit de operatorul 
de distribuție/transport; 

• transmiterii indexului aparatelor de măsură, de către client, în condițiile și la termenele specificate de 
Furnizor (autocitire); 

• graficului de consum din Anexa 1 a prezentului Contract la litera B; 

• estimare consum lunar conform graficului de consum înregistrat, iar în situația în care nu există un 
istoric de consum, pe baza graficului de consum din Anexa 1 lit.B pct.I a prezentului Contract. 

 [4] În cazul în care consumul efectiv înregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, 

Furnizorul poate proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul citirii indexului 

echipamentului de măsurare şi va emite facturi de regularizare în acest sens. 

[5] În situațiile în care se modifică categoria de consum în care se încadrează Beneficiarul, Furnizorul 

va emite o factură de reîncadrare a categoriei de consum.  

[6] Furnizorul are dreptul de a refactura orice alte taxe percepute de către Operatorul de distribuție sau 

transport și care nu sunt incluse în preţul contractului prevăzut la Art. 3 (cum ar fi taxa de 

http://www.anre.ro/


 

 
FURNIZOR                                                              BENEFICIAR 

 

___________________                                               _________________ 

3 

deconectare/reconectare, dar fără a se limita la aceasta), precum și orice alte taxe, impozite, accize impuse de 

legislația în vigoare la data emiterii facturii. 

[7] La momentul încetării contractului, indiferent de motiv, Furnizorul va emite și va transmite  

Beneficiarului o factură finală de regularizare și/sau o factură de lichidare, în baza citirii finale transmise de 

Operatorul de distribuție sau de transport, după caz. Beneficiarul va achita această factură în termen de 30 de 

zile calendaristice de la data facturii, sub sancțiunea de penalități conform art.5 pct.5.2.alin.[1].  

[8] Facturile emise de Vânzător vor fi comunicate Beneficiarului conform celor agreate de părți. 

 

4.2 Termene de plată 
 [1] Toate facturile emise de Furnizor vor fi plătite de către Beneficiar cel mai târziu în termen de 30 zile 
calendaristice de la data emiterii facturii. Orice plata în plus se va considera avans pentru livrările de gaze 
aferente lunii următoare.  
 [2] Dacă factura este scadentă într-o zi care nu este o zi lucrătoare plata va fi făcută în prima zi 
lucrătoare după ziua scadenței. 

[3] Plata contravalorii facturii se poate face prin oricare dintre modalitățile de plată puse la dispoziție de 

către Furnizor, menționate pe facturile emise și/sau afișate pe pagina de internet a Furnizorului, precum și la 

casieriile Furnizorului. 

[4] Obligațiile de plată vor fi socotite ca fiind executate la data intrării sumelor respective în contul 
bancar al Furnizorului.  
 [5] Beneficiarul poate refuza, în scris și motivat factura, integral sau parțial, în termen de maxim cinci 

(5) zile calendaristice de la data primirii facturii. În caz contrar, se consideră că factura a fost acceptată în 

întregime si fără obiecțiuni și nu mai poate fi contestată. Furnizorul are obligația de a răspunde refuzului 

transmis de Beneficiar în termen de zece (10) zile calendaristice, în conformitate cu procedura de soluționare 

a plângerilor clienților finali. În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între Părți, refuzul facturii 

se dovedește a fi justificat, nu se vor calcula penalități de întârziere pentru diferența rezultată din recalculare. 

În cazul în care refuzul facturii se dovedește a fi nejustificat, se vor calcula penalități de întârziere conform Art.5 

pct. 5.1. alineat [1], în condițiile în care s-a depășit termenul de scadență. 

 

4.3 Taxe, impozite, accize, comisioane și TVA 

 [1] Toate comisioanele bancare în legătură cu efectuarea plăților vor fi suportate de către Beneficiar. 

 [2] TVA și acciza conform cu Codul Fiscal în vigoare la data facturării vor fi aplicate fiecărei facturi 

lunare. 

 [3] Orice impozite, taxe sau alte impuneri guvernamentale în legătură cu prezentul Contract se suportă 

de către Beneficiar, Contractul fiind considerat modificat de drept în aceste situații, niciuna dintre Părți 

neavând dreptul de a înceta Contractul pentru acest motiv. 

 

Art. 5 

Penalități de întârziere, daune 

5.1.Penalități de întârziere 

             [1] În cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile de plată total și/sau parțial, în termenele 
scadente prevăzute de prezentul contract, ori aceste obligații sunt îndeplinite în mod necorespunzător, acesta 
se obligă să plătească Furnizorului penalități de întârziere în cuantum  de 0,1%  pe zi calendaristică de întârziere 
din suma neachitată, începând cu ziua următoare datei scadenței, până la achitarea integrală a facturii. 
Cuantumul penalităților de întârziere poate depăși debitul asupra căruia sunt calculate.  
             [2] Beneficiarul este de drept în întârziere conform disp.art. 1523 Cod Civil în executarea obligațiilor 
sale (inclusiv a obligațiilor de constituire a garanției, după caz) prevăzute în prezentul Contract prin simpla 
trecere a termenelor de executare stabilite în Contract, fără a mai fi necesară vreo notificare și/sau altă 
formalitate prevăzută de lege. 
              [3] Neîndeplinirea obligației de plată până la datele prevăzute la Art.4 pct. 4.2, inclusiv a sumelor 
prevăzute la Art.4 pct. 4.1 alin.[4] - [7] si pct.4.3 dă dreptul Furnizorului să întrerupă furnizarea gazelor naturale 
și/sau să rezilieze contractul conform disp.art.8 pct. 8.2 .Toate consecințele ce decurg din întreruperea/sistarea 
furnizării de gaze naturale cad în responsabilitatea exclusivă a Beneficiarului. După achitatea integrală a 
obligațiilor de plată si îndeplinirea întocmai a obligațiilor contractuale, Furnizorul va putea relua furnizarea către 
Beneficiar in condițiile prezentului contract și cu respectarea normelor specifice. 
               [4] Penalitățile de întârziere facturate vor fi cuprinse în factura corespunzătoare lunii de consum 
următoare celei în care s-au înregistrat întârzieri la plata debitului sau pot fi facturate separat, caz în care 
termenul de plată al facturii de penalități este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.  
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5.2. Daune interese 

            [1] În cazul în care Furnizorul nu își onorează din culpa sa exclusivă și dovedită  obligația de livrare a 

gazelor naturale conform prezentului contract, Beneficiarul este îndreptățit să solicite și să primească daune-

interese în funcție de prejudiciul efectiv dovedit cauzat de culpa exclusivă a Furnizorului, stabilite pe cale 

amiabilă sau, în caz de neînțelegere, de către instanțele judecătorești competente. Cuantumul daunelor 

interese nu poate depăși contravaloarea gazelor contractate în luna relevantă, indiferent de cauza acestora. 

            [2] În cazul în care Beneficiarul nu-și îndeplinește obligațiile privind plata facturilor și a penalităților de 

întârziere, iar contractul este reziliat înainte de împlinirea termenului contractual, Furnizorul este exonerat de 

orice obligație stabilită în sarcina sa și este îndreptățit la încasarea daunelor proporționale cu prejudiciul creat, 

respectiv c/val prețului de furnizare aferent întregii cantității de gaze naturale nepreluată din cantitatea 

contractuală totală (CCT) la care se adaugă și costurile privind rezervarea de capacitate, după caz. Daunele 

totale nu includ prejudiciile indirecte, materiale sau nemateriale.  

 

Art. 6 

Imputația plății 

           [1]  Părțile convin în mod neechivoc, în temeiul disp.art. 1506 Cod Civil (acordul părților) că plățile 
efectuate de Beneficiar Furnizorului în legătură cu prezentul Contract se vor imputa, în toate cazurile, mai întâi 
asupra cheltuielilor de judecată şi executare, apoi asupra accesoriilor, dobânzilor şi penalităţilor, în ordinea 
cronologică a scadenţei acestora, şi, în final, asupra capitalului.  

După caz, în subsidiar, se va putea ține seama de următoarea ordine: 
a) plata se impută cu prioritate asupra datoriilor ajunse la scadenţă; 
b) se vor considera stinse, în primul rând, datoriile negarantate sau cele pentru care creditorul are cele 

mai puţine garanţii; 
c) imputaţia se va face mai întâi asupra datoriilor mai oneroase pentru debitor; 
d) dacă toate datoriile sunt deopotrivă scadente, precum şi, în egală măsură, garantate şi oneroase, se 

vor stinge datoriile mai vechi; 
e) în lipsa tuturor criteriilor menţionate la lit. a)-d), imputaţia se va face proporţional cu valoarea 

datoriilor.  
 [2] Părțile convin că debitorul nu poate, fără consimţământul creditorului, să impute plata asupra unei 
datorii care nu este încă exigibilă cu preferinţă faţă de o datorie scadentă.  

[3] Imputația plății făcută de debitor contrar disp.art. art.6 alin.[1] si [2] nu va fi luată în seamă.  
[4] În cazul neefectuării plății a oricăror sume datorate de către Beneficiar Furnizorului la termenele 

scadente din Contract, Vânzătorul este exonerat de orice obligație contractuală privind livrarea gazelor, putând 
dispune întreruperea/sistarea furnizării gazelor pentru neîndeplinirea obligației de plată la scadență a sumelor 
datorate, cu o notificare prealabilă de  cinci (5) zile calendaristice și/sau rezilierea contractului de furnizare gaze 
naturale. Sistarea/întreruperea temporară a furnizării gazelor nu echivalează cu încetarea contractului de 
furnizare gaze naturale.  

Art. 7 

Garanții 

           [1] Înainte de semnarea Contractului de furnizare gaze naturale ori pe durata executării acestuia, 

Furnizorul poate solicita Beneficiarului o garanție financiară de bună execuție a contractului ori o majorare a 

cuantumului acesteia, în cazurile de risc financiar prevăzute de Condițiile Generale la Contract. Beneficiarul 

este obligat să constituie garanția în termen de 7 zile calendaristice de la data solicitării, sub sancțiunea rezilierii 

prezentului contract. 

           [2] Valoarea garanției va fi cel puțin egală cu contravaloarea a 2 (două) luni cu cel mai mare consum 
estimat/realizat după caz dintr-un an. În situația în care Beneficiarul nu are înregistrat un istoric de consum, 
valoarea de referință pentru constituirea garanției de plată va fi dată de cele mai oneroase 2 (două) luni de 
consum prevăzut în graficul de consum din Anexa 1 la Contract. 
           [3] Garanția financiară va fi constituită sub o formă agreată de comun acord de părți, iar în caz de 
neînțelegere sub forma solicitată de către Furnizor. 
           [4] În situația executării în tot și/sau în parte a garanției de către Furnizor, Beneficiarul se obligă să 
constituite și/sau să întregească în favoarea Furnizorului o nouă garanție/garanția în condițiile prevăzute de 
Contract și să o mențină pe toată perioada de valabilitate a contractului de furnizare gaze naturale. Reluarea 
furnizării gazelor naturale se va face doar după constituirea garanției, cu excepția cazului în care Furnizorul 
este de acord în prealabil cu reluarea furnizării gazelor și în lipsa constituirii/întregirii acesteia. 

[5] Garanțiile constituite conform prevederilor contractuale sunt destinate îndeplinirii obligațiilor 
contractuale ale Beneficiarului și pot fi executate de către Furnizor în cazul în care Beneficiarul nu își 
îndeplinește obligațiile prevăzute contractual, fără nicio altă formalitate prealabilă. 
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[6] Vânzatorul este exonerat de obligația livrării oricăror cantități de gaze naturale a căror valoare 
depășește garanția constituită. 

Art. 8 

Durata, rezilierea și încetarea Contractului 

8.1. Durata Contractului 

 [1]     Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 6 luni. Termenul se împlinește în ultima zi a celei 

de-a șasea luni. 

             [2] Livrarea gazelor naturale, conform prezentului Contract începe la data agreată de părți prin Anexa 
1 la Contract sau o dată cu punerea în funcțiune a instalației de utilizare, după caz. 
             [3]   În cazul în care niciuna dintre Părți nu notifică, în scris, celeilalte Părți faptul că nu dorește 
prelungirea prezentului Contract, cu minim treizeci (30) de zile calendaristice înainte de data expirării Duratei 
contractuale, prezentul Contract va fi prelungit automat, pentru perioade succesive de 6 luni. 
 

8.2. Rezilierea Contractului 

            [1] Prezentul Contract este reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere, îndeplinirea vreunei 

formalități prealabile sau intervenția instanțelor de judecată, în cazul în care Beneficiarul nu își execută 

obligațiile sale esențiale prevăzute la Art. 4, 5, 12.1 [3], precum și, după caz, pentru nerespectarea obligațiilor 

de a constitui garanția de bună execuție prevăzută la art. 7 la termenele și condițiile prevăzute în Contract. 

             [2] În cazul nerespectării altor obligații contractuale ale Beneficiarului, iar încălcarea obligațiilor nu este 

remediată, Contractul poate fi reziliat de către Furnizor cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice.  

             [3] Rezilierea prezentului Contract nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți la 

data intervenirii rezilierii. 

             [4] În situația prevăzută de art.8.3. alin.[1] lit.i) Furnizorul poate rezilia unilateral Contractul, fără punere 

în întârziere, fără intervenția instanțelor de judecată, și fără nici o altă formalitate. 

             [5] Părțile convin că, prin simplul fapt al neexecutării totale și/sau parțiale a obligațiilor sale contractuale, 

Beneficiarul se află de drept în întârziere. 

             [6] În cazurile de reziliere prevăzute la alineatele [1] și [4] ale prezentului articol, Contractul va fi 

considerat reziliat de drept, fără vreo altă formalitate sau intervenția instanțelor judecătorești, la data Notificării 

de reziliere transmisă de Furnizor. 

             [7]  Beneficiarul, în ipoteza în care dorește schimbarea furnizorului de gaze în mod gratuit, are dreptul 

să denunțe unilateral Contractul în baza și cu respectarea procedurii de schimbare furnizor, precum și cu 

respectarea  disp.art. 145 alin. 4 lit. h) din Legea nr. 123/2012. Beneficiarul este obligat să notifice Furnizorului 

încetarea contractului de furnizare de gaze naturale cu cel puțin 21 de zile înainte de data încetării. Denunțarea 

unilaterală a contractului devine efectivă sub condiția achitării prealabile a tuturor obligațiilor de plată datorate 

de Beneficiar până la data încetării, mai puțin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de 

judecată și a facturii de lichidare și/sau regularizare ce va fi emisă și comunicată în termenul statuat de lege. 

            [8] Beneficiarul, în alte ipoteze decât cea prevăzută de disp. art.8.2. alin. [7], art.8.3.alin.[1] lit.a) și 8.3. 

alin.[3] de mai jos, poate rezilia Contractul, cu notificarea prealabilă a Furnizorului cu cel puțin 30 de zile 

calendaristice înainte de data la care dorește să-și producă efectele încetarea. Încetarea contractului devine 

efectivă sub condiția achitării tuturor obligațiilor de plată datorate de Beneficiar până la data încetării, mai puțin 

a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată. 

            [9] Prezentul Contract este reziliat de drept în cazul în care Beneficiarul schimbă destinația gazelor 

naturale încălcând prevederile art. 13 pct.13.1. 

 

8.3.     Încetarea Contractului 

 [1] Contractul de furnizare încetează în următoarele situații: 

a. prin ajungerea la termen, cu condiția notificării intenției de neprelungire a Contractului cu minim treizeci 
(30) de zile calendaristice înainte de termenul stabilit pentru încetarea prin expirare a Contractului;  

b. prin denunțare unilaterală de către Beneficiar, în baza unei notificări prealabile, transmisă către Furnizor 
cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de momentul în care denunțarea devine efectivă. Denunțarea 
devine efectivă sub condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale asumate, inclusiv plata costului 
pentru rezervarea de capacitate orară în Sistemul Național de Transport, după caz. 

c. În cazul schimbării furnizorului, se va respecta Procedura de schimbare a furnizorului, potrivit normelor 
legale, în vigoare; Denunțarea devine efectivă sub condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale 
asumate; 

d. în cazul declanșării procedurii falimentului Beneficiarului constatată printr-o hotărâre judecătorească; 
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e. dacă Părțile nu reușesc să ajungă la un acord în legătură cu modificarea prestațiilor și/sau condițiilor 
contractuale, datorate modificărilor de circumstanțe; 

f. dacă forța majoră se desfășoară pe o perioadă mai mare de treizeci (30) de zile, împiedică Părțile în 
mod dovedit să-și îndeplinească obligațiile contractuale și Părțile nu agreează altfel; 

g. în conformitate cu Art. 8.2 de mai sus; 

h. prin acordul de voință al Părților; 

i. prin reziliere din culpă uneia dintre Părți și conform art.8.2; 

j. în caz de consum fraudulos și/sau furt; 

k. în toate celelalte cazuri prevăzute de lege. 

              [2] În situația încetării Contractului urmare a denunțării unilaterale de către Beneficiar sau a schimbării 
furnizorului, Beneficiarul se obligă să achite Furnizorului și toate costurile suportate de către Furnizor, ca urmare 
a îndeplinirii obligației de constituire a stocului minim de gaze naturale și/sau rezervare de capacitate în numele 
Beneficiarului, prevăzut de normele legale în vigoare. Acestea includ, fără a se limita la: prețul gazelor naturale, 
costuri înmagazinare, costuri de transport în vederea înmagazinării, costuri de finanțare aplicate pentru 6 luni 
etc. Vânzătorul va transmite Beneficiarului factura reprezentând aceste costuri o dată cu ultima factură de 
consum emisă în baza prezentului Contract.  

             [3] În cazul în care contractul se încheie la distanță sau în afara spațiilor comerciale, Beneficiarul poate 
denunța unilateral contractul în termenul legal de retragere de 14 zile calendaristice de la data intrării în vigoare 
a contractului. 

             [4] Obligațiile de plată, născute în temeiul acestui Contract rămân datorate și se vor plăti la termenele 

stipulate, indiferent de modalitatea de încetare a Contractului.  

 

Art. 9 

Limitarea și întreruperea furnizării 

9.1 Limitarea furnizării 

             Furnizorul are dreptul să limiteze furnizarea gazelor naturale în cazul în care Beneficiarul depășește 

Rezervarea de capacitate la locul de consum și/sau la Punctele de Predare/Primire (PPP) stabilite în anexa 

Contractului la litera A și nu solicită o majorare de Rezervare de capacitate.  

 

9.2. Întreruperea furnizării 

           [1] Furnizorul are dreptul, fără preaviz, să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele situații: 

a. la încetarea Contractului; 

b. în stare de necesitate, când se periclitează viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea 
bunurilor materiale; 

c. în cazul remedierii, modificării, înlocuirii de conducte și instalații sau orice alte măsuri 
imediate de prevenire sau de înlăturare a avariilor constatate în instalații, precum și în 
rețelele de transport/distribuție a gazelor naturale; 

d. în cazul Consumului fraudulos și/sau furt de gaze naturale; 

e. în orice alte situații prevăzute de lege. 

 [2] Furnizorul are dreptul, cu un preaviz de două (2) zile, să întrerupă furnizarea gazelor naturale în 

următoarele situații: 

a. în cazul întreruperilor programate în sistemul de transport/distribuție; 

b. în cazul în care Beneficiarul nu permite accesul liber în scopul montării, verificării sau citirii 
aparatelor de măsurare a gazelor naturale, când acestea se află pe proprietatea 
Beneficiarului. 

 

9.3. Limitarea sau întreruperea furnizării 

 [1] Furnizorul are dreptul, fără preaviz, să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în 

următoarele situații: 

a. în cazul dispoziției Dispeceratului Național de Gaze Naturale, în condițiile în care sunt 
periclitate siguranța și integritatea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, în 
conformitate cu reglementările în vigoare/stare de urgență; 

b. în caz de forță majoră, caz fortuit sau alte evenimente asimilate acestora; 

c. în cazurile prevăzute la art. 9.2 [1]. 

 [2] Furnizorul are dreptul, cu un preaviz de cinci (5) zile calendaristice, să limiteze sau să întrerupă 

furnizarea gazelor naturale în următoarele situații: 
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a. în cazul neachitării contravalorii facturilor și/sau a penalităților de întârziere sau altor sume 
datorate de Beneficiar în temeiul prezentului Contract; 

b. în cazul în care Furnizorul a livrat și Beneficiarul a consumat Cantitatea contractuală totală 
(CCT) și Beneficiarul nu a solicitat suplimentarea cantităților de gaze naturale contractate 
(după caz) ; 

c. în cazul în care Beneficiarul depășește nominalizarea lunară; 

d. în cazul în care Beneficiarul nu depune o garanție conform art. 7; 

e. în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 12.1 [3]; 

f. în orice alte situații prevăzute de lege. 

 

Art. 10 

Modificarea circumstanțelor, reglementărilor 

[1] În cazul apariției unor modificări de circumstanțe, independent de voința Furnizorului, Beneficiarul 
înțelege și acceptă posibilitatea ca executarea obligațiilor sale să devină mai oneroasă, este de acord să își 
asume riscul cu privire la apariția unor astfel de împrejurări și renunță în mod neechivoc la dreptul de a solicita 
în instanță modificarea/adaptarea prețului si/sau condițiilor contractuale, precum și la beneficiul termenului.  

[2] Prin modificare de circumstanțe se înțelege atât modificarea cadrului legislativ, intrarea în vigoare, 
modificarea legală, o normă, metodologie sau recomandare a unei autorități, care nu era în vigoare la data 
semnării acestui contract, cât și modificarea condițiilor pieței față de cele existente la data semnării prezentului 
contract, precum și introducerea unor noi prețuri, impozite, taxe sau accize, o schimbare a modalităților de 
facturare și/sau impunere sau taxare existente sau aplicarea unor noi cerințe legale referitoare la achiziția, 
transportul, distribuția sau înmagazinarea gazelor naturale. 

[3] Prin modificare de circumstanțe se înțelege și apariția unor modificări de elemente, survenite la 
achiziția de gaze naturale, referinței pentru prețul gazelor, accesul, exploatarea sistemelor de distribuție și/sau 
transport gaze naturale, inclusiv modificări ale bazei de calcul sau a metodei de calcul referitoare la achiziție, 
transport, distribuție, înmagazinare, constituire de stoc minim, echilibrare, rezervare de capacitate, precum și 
schimbarea împrejurărilor față de cele avute în vedere la data semnării prezentului contract, împrejurări care 
conduc la o executare excesiv de oneroasă pentru Furnizor în executarea obligațiilor sale.  

[4] Părțile convin ca orice modificare de circumstanțe, respectiv intenție a Furnizorului de modificare a 
prețului, să se realizeze în urma unei informări prealabile a Beneficiarului cu 30 de zile calendaristice înainte de 
data la care modificarea urmează să fie aplicată, cu precizarea dreptului Beneficiarului de a denunța Contractul 
în cazul în care nu acceptă noile condiții notificate.  

[5] Netransmiterea de către Beneficiar a acordului cu privire la noile condiții comunicate de Furnizor 
sau a denunțării contractului de furnizare gaze naturale, echivalează cu acceptarea în întregime a 
modificărilor/completărilor de către Beneficiar.  

 

Art. 11 

Nulitatea unor clauze contractuale individuale 

             [1] Nulitatea sau inaplicabilitatea oricăreia dintre prevederile prezentului Contract nu va avea nici un 

efect asupra valabilității celorlalte prevederi ale Contractului, care își vor păstra forța obligatorie și efectele. 

Părțile contractante se obligă să înlocuiască prevederea devenită nulă sau inaplicabilă printr-una nouă, care să 

fie cât se poate de apropiată de cea inițială din punct de vedere al efectului economic. 

 

Art. 12 

Obligații și garanții, Clauza de confidențialitate 

 

12.1. Obligații și garanții 

              [1] Părțile se obligă una față de cealaltă să obțină și să păstreze pe toată durata Contractului toate 

aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în acest Contract, conformându-se tuturor 

cerințelor legale. 

              [2] Părțile garantează una față de cealaltă că prezentul Contract reprezintă o obligație validă, legală, 

opozabilă în justiție în termenii acestui Contract. 

              [3] Pe durata derulării prezentului Contract, Beneficiarul garantează că pentru instalația/instalațiile de 

utilizare a gazelor naturale sunt îndeplinite cerințele legislației în vigoare. În acest sens, Beneficiarul își asumă 

responsabilitatea îndeplinirii obligațiilor precizate în legislația în vigoare. 
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12.2. Confidențialitate 

             [1] Părțile se obligă una față de cealaltă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și 

documentelor pe care le dețin ca urmare a executării clauzelor prezentului Contract. Nu este considerată 

informație confidențială informația publică sau cea obținută și deținută în mod legal de către o Parte din surse 

externe relației contractuale, neobținute ca urmare a încălcării unei obligații legale sau contractuale de 

confidențialitate. Nu este considerată încălcare a obligației de păstrare a confidențialității divulgarea unor 

informații confidențiale către o autoritate publică competentă să obțină astfel de informații sau către instanțele 

judecătorești, ca urmare a aplicării prevederilor legale. 

 

Art. 13 

Utilizarea gazelor naturale 

13.1  Utilizarea gazelor naturale contractate 

             [1] Beneficiarul va utiliza gazele naturale contractate și livrate de către Furnizor la Punctele de 

Predare/Primire (PPP) și/sau la locul de consum indicat pentru consumul propriu conform Anexa 1. 

Beneficiarul nu are dreptul să revândă gazele naturale contractate. 

 

Art. 14 

Soluționarea litigiilor și Jurisdicția competentă 

14.1  Soluționarea litigiilor 

             [1] Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea prezentului Contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor. 

 

14.2 Jurisdicția competentă 

             [1] Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, 

executarea ori desființarea sa, se va soluționa, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale 

amiabilă, de către  instanțele judecătorești competente de la sediul Furnizorului. 

             [2] Acest Contract și toate obligațiile Părților care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate 

și sub toate aspectele legislației române în vigoare 

 

Art. 15 

Alte clauze 

15.1 Schimbarea statutului juridic 

         [1] În cazul schimbării formei juridice sau reorganizării legale, sau în cazul schimbării statutului juridic, 

după caz, Părțile se obligă să notifice, în termen de zece (10) zile calendaristice de la intervenirea acestei 

situații, preluarea obligațiilor contractuale reciproce. 

 

15.2 Protecția datelor cu caracter personal 

           [1]  Pentru furnizarea și îmbunătățirea serviciilor, pentru emiterea și comunicarea facturilor aferente 
contractului,  pentru întocmirea și comunicarea de oferte, pentru efectuarea de cercetări de piață, în scop 
statistic, pentru activități de marketing, reclamă și publicitate, pentru efectuarea de studii, Furnizorul prelucrează 
datele cu caracter personal ale Beneficiarului furnizate în prezentul contract. Aceste date constau în: datele de 
identificare, nume, prenume, funcție/post, număr de telefon, adresa de email, adresa de domiciliu/sediu.  

[2] Datele cu caracter personal ale Beneficiarului vor putea fi dezvăluite Furnizorului, partenerilor 
contractuali ai Furnizorului, mass-media, angajaților și/sau prepușilor Furnizorului în scopul realizării obiectului 
Contractului. 

[3] Beneficiarul are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal, are drept de acces 
și intervenție asupra datelor cu caracter personal, are dreptul de a retrage acordul cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, are dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale a Furnizorului, sens în care se 
poate adresa în orice moment cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa 
info.nordgaz@fimm.com/contracte@nordgaz.ro  sau instanțelor de judecată așa cum este detaliat și în Nota de 
informare afișată pe site-ul Furnizorului. 

[4] Beneficiarul declară  că i-au fost aduse la cunoștință prevederile legislative privind protecția datelor 
cu caracter personal și libera circulație a acestor date și este de acord ca Furnizorul să-i prelucreze datele cu 
caracter general în scopurile prevăzute în prezentul contract. 

DA                               NU 
 
 

  

mailto:info.nordgaz@fimm.com/contracte@nordgaz.ro
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15.3.    Situația furtului de gaze naturale 
[1] În cazul furtului de gaze naturale, definit în conformitate cu prevederile art. 228 din Codul penal 

aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, constatat de organele competente 
la un loc de consum și/sau Punct de Predare/Primire (PPP) prevăzut în anexa nr. 1 la Contract, Beneficiarul 
va datora daune-interese, conform prejudiciului cauzat, în condițiile legii. 

[2] Nivelul daunelor - interese prevăzute la alin. (1) nu va putea fi inferior unei valori egale cu 
echivalentul contravalorii cantității de gaze naturale, exprimată în MWh, calculată la debitul maxim instalat, 
pentru 24 de ore, pe o perioadă de 3 luni. 

[3] Prețul gazelor naturale luat în calcul pentru determinarea nivelului daunelor-interese prevăzute la 
alin. (2) este prețul mediu ponderat al gazelor naturale determinat în conformitate cu prevederile Codului 
rețelei, la data constatării furtului prevăzut la alin. (1), la care se adaugă plata tarifului de distribuție 
corespunzător încadrării respectivului loc de consum, precum și plata costului pentru rezervarea de capacitate 
orară în Sistemul Național de Transport, echilibrare, după caz. 

 
Art. 16 

Notificări 

               [1] Adresa/numărul de fax și adresa de e-mail desemnate pentru notificări și transmiterea facturilor 

prevăzute în prezentul Contract sunt cele evidențiate în Anexa 1 lit. D. la Contract, pentru fiecare dintre Părți, 

dacă datele diferă de cele de la pagina 1 ale prezentului Contract. 

               Fiecare Parte este obligată să informeze cealaltă Parte cu privire la orice schimbare intervenită în 

datele lor de identificare, și mai ales în privința adresei poștale, adresei de poștă electronică și a numerelor de 

contact, cu cel puțin 7(șapte) zile înainte de data intervenirii respectivei modificări, sub sancțiunea neluării în 

seamă. 

               [2] Orice notificare, punere în întârziere sau solicitare în legătură cu prezentul Contract, precum și 

comunicarea facturilor, va fi considerată legal îndeplinită dacă va fi transmisă pe datele furnizate de Părți la 

alin. [1] de mai sus, sub sancțiunea neluării în seamă. 

               [3] Orice notificare, punere în întârziere sau solicitare în legătura cu prezentul Contract va fi transmisă 

în scris și va fi considerată ca fiind valabil comunicată numai dacă: 

a. va fi predată personal sub semnătură de primire celeilalte Părți; 

b. va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

c. va fi transmisă prin fax, cu confirmare de primire; 

d. va fi transmisă prin e-mail/poștă electronică. 

               [4] În cazul în care Beneficiarul nu își exprimă opțiunea cu privire la modalitatea de transmitere a 
facturilor, acestea vor fi comunicate conform procedurii Furnizorului. 

 
Art. 17 

Clauze finale 
[1] Prezentul Contract, împreună cu Anexele se completează cu Condițiile Generale de Contractare 

publicate pe site-ul Furnizorului în masura în care nu contravin prezentului contract, reprezintă voința integrală 
și neechivocă a Părților și înlătură orice altă înțelegere anterioară încheierii lui. 

[2] Faptul că una dintre Părți nu se prevalează, la un moment dat, de vreuna dintre prevederile 
prezentului Contract, nu poate fi interpretat ca fiind o renunțare la dreptul de a se prevala de acestea ulterior, 
nu echivalează cu modificarea prezentului Contract și nici nu dau naștere vreunui drept oarecare în favoarea 
celeilalte Părți sau a unui Terț. 

[3] Părțile declară că dispun de toată experiența și cunoștințele necesare încheierii prezentului 
Contract, că toate prevederile prezentului Contract (inclusiv ale Anexelor acestuia) au fost negociate de către 
Părți, că prezentul Contract este încheiat în deplină cunoștință de cauză cu privire la efectele acestuia, 
cunoscând și înțelegând pe deplin toate aspectele legale, tehnice și comerciale legate de încheierea, 
executarea și încetarea prezentului contract. 

[4] Părțile declară și confirmă că își asumă și acceptă în mod expres toate condițiile și termenii acestui 
Contract. 

[5] Furnizorul va avea dreptul de a solicita plata sumelor datorate în temeiul prezentului Contract în 
termenul de prescripție prevăzut de lege. În afara cazurilor prevăzute de lege, orice notificare/somație de plată 
sau altă comunicare de orice natură privind executarea Contractului transmisă de către Furnizor Beneficiarului, 
va fi considerată ca fiind o cauză de întrerupere a termenului de prescripție. 

[6] Clauzele și Anexele cuprinse în prezentul Contract se pot modifica și completa prin acte adiționale, 
cu acordul Părților, cu excepțiile prevăzute de contract, sau ca efect al modificărilor de natură imperativă a 
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cadrului legislativ în domeniul gazelor naturale, situație în care prezentul Contract se consideră modificat de 
drept, fără a fi necesară vreo notificare din partea vreuneia dintre Părți. 

[7] Prezentul Contract se completează cu prevederile Codului Civil în vigoare, Codului Fiscal, 
Regulamentului ANRE privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, Codul Rețelei, precum și cu 
reglementările specifice aplicabile. 

[8] Beneficiarul declară că a luat la cunoștință, a citit și este de acord cu Condițiile Generale de 
Contractare publicate pe pagina de internet a Furnizorului pe care și le însușește. 

[9] Prezentul contract are 10 pagini plus anexe, a fost încheiat astăzi, ____________________, în 
două (2) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
             S.C. Nord Gaz S.R.L. BENEFICIAR/CLIENT, 

               prin Administrator  

Alberto Dondi _________________ 
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ANEXA  1   -  LA CONTRACTUL DE FURNIZARE GAZE NATURALE 
cu numărul:  ________________  
încheiat la data:________________  

 
A. Puncte de Predare/Primire (PPP) a Gazelor Naturale și specificații 

I. Furnizorul va livra cantitatea contractuală totală (CCT) de gaze naturale la următoarele Puncte de 
Predare/Primire (PPP) ale Beneficiarului,  
începând cu data ___________________________ sau o dată cu punerea în funcțiune a 
instalației de utilizare, după caz. 
cu următoarele specificații: 
Client: ...................................................................................... 
Domiciliu/Sediu:........................................................................................................................ 
Adresa loc consum: ……………………………………………………………………………………. 

                   Serie contor ...................................conform acordului de acces/aviz de racordare nr.________ 
                   Preț  furnizare gaze naturale; ________________ lei/MWh  / conform Oferta din data de_______ 

 Localitate: ____________________________ 
 Mod de racordare: ______________________ 
 Distribuitor: ____________________________ 
 Rezervarea de capacitate CAP [MWh/oră]: _________MWh/oră 
 Presiunea de furnizare [bari]:_________________ 
 Presiunea de avarie [bari]:___________________ 
 Categorie de consum: ______________________ 
      Fel consum : casnic propriu  
 

 II) Capacitatea rezervată nu poate fi modificată pe parcursul unui an gazier. Tariful de 
transport/distribuție  reprezintă tariful perceput pentru prestarea serviciului de transport/distribuție, conform 
normelor legale în vigoare, valoarea luată în considerare la stabilirea prețului final de furnizare având la bază 
capacitatea rezervată conform prezentului punct și tarifele reglementate valabile la data semnării prezentului 
Contract. Diferențele înregistrate față de capacitatea rezervată/nerespectarea nominalizărilor transmise 
Furnizorului pot fi refacturate Beneficiarului conform prevederilor Codului Rețelei și contractelor cadru în 
vigoare, cu modificările și completările ulterioare.  
 III) Categoria de consum, valabilă la data semnării prezentului Contract poate fi modificată de către 
Furnizor. Reîncadrarea consumatorului într-o anumită categorie de consum se va efectua conform 
reglementărilor legale în vigoare, ori de câte ori va fi necesar fără a fi nevoie de perfectarea unui act adițional.  
 IV) Prețul nu include TVA și accize. 
 
B. Graficul de Consum pentru fiecare Punct de Predare/Primire 
I. Furnizorul va livra Cantitatea contractuală totală (CCT) de gaze naturale la locul de consum al 

Beneficiarului, cu următorul grafic de consum: 
 

Luna – Anul 
Cantitate [MWh] 

 
2021/2022 

Ianuarie 3.50 

Februarie 3.50 

Martie 2.20 

Aprilie 2.00 

Mai 1.00 

Iunie 0.20 

Iulie 0.20 

August 0.20 

Septembrie 0.50 

Octombrie 1.50 

Noiembrie 3.00 

Decembrie 4.00 

TOTAL 21.80 
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C. Formulă calcul preț mediu 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑔 + 𝐶𝑡 + 𝑇𝑑 

unde: 

Pf – prețul de furnizare a gazelor naturale, în [lei/MWh]; 

Pg – prețul gazelor naturale, în [lei/MWh]; 

Ct – costul de transport, în [lei/MWh]; 

Td – tariful de distribuție, în [lei/MWh]. 

Pg – prețul gazelor naturale este în funcție de ponderea surselor, respectiv gaze naturale din producția internă 
curentă, din import, extrase din depozitele de înmagazinare subterană, după caz, această valoare unitară 
include marja de profit și toate costurile pentru achiziția gazelor naturale ca marfă , inclusiv costul serviciilor de 
rezervare de capacitate de intrare în SNT și, după caz, costul de transport aferent gazelor naturale 
înmagazinate în depozitele subterane și costul aferent prestării serviciilor de înmagazinare, pe baza tarifelor 
reglementate de ANRE, precum și costurile de finanțare. 

Ct – valoare unitară ce cuprinde costul aferent serviciului de transport al gazelor naturale, determinat pe baza 
tarifelor reglementate de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale și eventuale costuri aferente 
echilibrării comerciale. 

Td – valoare unitară ce cuprinde costul aferent serviciului de distribuție al gazelor naturale, determinat pe baza 
tarifelor reglementate de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale. 

 

D. Notificări 

 

             Orice notificare, punere în întârziere sau solicitare în legătură cu prezentul Contract, precum și 
comunicarea facturilor va fi considerată legal îndeplinită dacă va fi transmisă pe datele furnizate de Părți în 
preambulul Contractului  la pag.1 sau pe următoarele date, sub sancțiunea neluării în seamă: 

Pentru Vânzător: Pentru Beneficiar: 

NORD GAZ SRL  

Rădăuți, str. 1Mai, nr.4-6, Jud. Suceava  

Tel: +40-230-206208, 0330228001  

Fax: +40-230-206207  

Email: contracte@nordgaz.ro   

Eu, Beneficiarul, solicit comunicarea facturilor, precum și orice alte notificări/solicitări pe următoarea 
adresă de e-mail: _______________________ 

 

 

Nord Gaz S.R.L.  

Administrator CLIENT 

Alberto Dondi  

  

  

 

mailto:contracte@nordgaz.ro
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ANEXA  2   -  LA CONTRACTUL DE FURNIZARE GAZE NATURALE 
cu numărul:     
încheiat la data    

 
Protecția datelor cu caracter personal 

 
Articol unic 
 
(1) Fiecare Parte va transmite celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi, 
responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele de identificare, funcție/post, 
nume/denumire, prenume,  număr de telefon, adresă de email, adresa de domiciliu/sediu. 
(2) Furnizorul prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților sau reprezentanților Beneficiarului pentru 
furnizarea și îmbunătățirea serviciilor Furnizorului, efectuarea de studii și cercetări de piață, în scop statistic și 
pentru activități de marketing, reclamă ți publicitate. Datele angajaților sau reprezentanților Beneficiarului vor 
putea fi dezvăluite către Furnizor, parteneri contractuali ai Furnizorului, alte companii din grupul Furnizorului și 
mass-media. Pentru mai multe detalii a se vedea Nota de informare din continuare- Anexa 3 
(3) Au fost aduse la cunoștință prevederile legislative privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 
(4) Beneficiarul declară că este de acord cu folosirea datelor sale personale, pentru a primi comunicări 
comerciale, în scop de reclamă, marketing, publicitate, ale NORD GAZ SRL și ale partenerilor săi: 
 

DA                               NU 
 
(5) Retragerea acordului de primire a notificărilor de comunicare comercială în scop de reclamă, marketing, 
publicitate se poate face prin adresă scrisă înregistrată la sediul NORD GAZ SRL sau prin intermediul adresei 
de e-mail: info.nordgaz@fimm.com / contracte@nordgaz.ro, precum și cu ocazia primirii oricărei comunicări 
comerciale. 

  

 

 

Nord Gaz S.R.L.  

Administrator CLIENT 

Alberto Dondi  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info.nordgaz@fimm.com
mailto:contracte@nordgaz.ro
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Anexa 3 

NOTĂ DE INFORMARE 

Stimate Client, 

În raport de modificarea legislației aduse de Regulamentul General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016 
(GDPR), vă informăm că am actualizat politica SC NORD GAZ SRL privind Protecția Datelor cu Caracter 
Personal. 

Subscrisa NORD GAZ SRL, cu sediul în Rădăuți, str. 1 Mai, nr. 4-6, județul/sectorul Suceava, cod poștal 
725400, telefon +40-230-206208, fax +40-230-206207, cod de înregistrare fiscală RO 14105694, nr. de ordine 
la oficiul registrului comerțului J33/408/2001,  având codul IBAN nr. RO19BTRL06101202420137XX, deschis 
la Banca Transilvania Rădăuți,  reprezentată legal prin Administrator Alberto Dondi, prelucrăm datele dvs. 
personale (date legate de furnizare de servicii, date privind  comenzi și tranzacții, date de identificare, date pe 
care ni le oferiți sau pe care le primim în virtutea legii sau a contractului cu scopul de a vă putea livra produse 
și servicii) – în general pentru furnizarea produselor și serviciilor noastre, pentru a interacționa cu dvs., pentru 
a emite facturi, pentru a vă transmite detalii despre activitatea, produsele, serviciile și promoțiile noastre. 
 
În sensul prezentei note informative, prelucrarea Datelor personale înseamnă orice operațiune sau ansamblu 
de operațiuni efectuate cu utilizarea de procese automatizate și aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, 
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, 
utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, compararea 
sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 
Vă informăm că aceste Date Personale vor fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum 
și/sau prin intermediul unor mijloace informatice sau telematice. 
De principiu colectăm următoarele date cu caracter personal: 

• Nume, prenume, CNP, serie și număr CI, adresa de domiciliu, adresa locului de consum, acte de 
proprietate, adresă email, adresă de corespondență 

• Denumire persoana juridică, Cod Fiscal, număr de înregistrare la Registrul Comerțului, adresa sediu 
social, adresa puncte de lucru, adresa locului de consum, acte de proprietate, adresă email 
 

Prelucrarea datelor dvs. personale are loc pentru următoarele scopuri: 
 
a) în vederea încheierii si executării unui contract pe care l-ați încheiat cu noi, soluționarea reclamațiilor și a 
solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi și furnizare, precum și de situația contului 
clientului, facturare, furnizare servicii și produse, soluționarea potențialelor diferende pe cale amiabilă și/sau 
prin mediere, negociere, arbitraj sau  litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor etc.; 
b) pentru a respecta o obligație legală, inclusiv, dar fără a se limita la comunicări sau raportări către autoritățile, 
instituțiile sau organismele de stat, guvernamentale abilitate; 
c) dacă doriți să aplicați pentru unul din posturile vacante afișate la secțiunea ”Cariere”, pentru scopul recrutării 
de personal pe platforma www.nordgaz.ro sau să vă înscrieți într-o campanie promoțională lansată pe site-urile 
noastre; 
d) dacă doriți să vă creați un cont de client pe platforma online www.nordgaz.ro 
e) în baza interesului legitim, colectăm date pentru scopuri precum: asigurarea măsurilor de securitate necesare 
(supraveghere video și acces în spațiile securizate), identificarea clienților, detectarea și prevenirea 
potențialelor fraude, raportări interne sau către alte entități abilitate; 
f) în baza consimțământului dvs. pentru următoarele scopuri: 
       1) statistice, respectiv de marketing, newsletter, acțiuni de direct mailing, oferirea de produse și servicii, 
reclamă/publicitate; 
       2) prelucrări automate, inclusiv profilare;  
       3) prelucrarea datelor dvs. cu caracter special prelucrate în condițiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile 
în vederea furnizării de servicii. 
Refuzul Clienților de a transmite către SC NORD GAZ SRL datele cu caracter personal și/sau de a permite 
prelucrarea de către SC NORD GAZ SRL a datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea prestării de 
servicii/furnizării de bunuri care au legătură cu activitatea principală a  SC NORD GAZ SRL, inclusiv furnizarea 
de  gaze naturale (spre exemplu, prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, precum si a altor servicii 
conexe/similare, inclusiv utilizarea aplicațiilor/serviciilor online, în funcție de serviciile de care beneficiază/poate 
beneficia fiecare client în parte). 

http://www.nordgaz.ro/
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Pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute la litera f) de mai sus sau a unor comunicări comerciale în scop de 
marketing direct care NU au legătură cu activitatea principală SC NORD GAZ SRL, transmiterea datelor 
dumneavoastră personale este voluntară. Lipsa consimțământului dumneavoastră pentru aceste din urmă 
scopuri nu va avea absolut nicio consecință asupra încheierii contractului. Natura obligatorie sau facultativă a 
exprimării consimțământului va fi specificată la momentul colectării datelor. Aveți dreptul ca în orice moment să 
vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea 
consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului înainte de 
retragerea acestuia. 
 

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate: 
1. autoritățile statului (inclusiv dar fără a se limita la autorități fiscale, autorități de protecție a 
consumatorilor, organele statului competente în materie penală etc.), ca urmare a unei obligații legale a 
subscrisei, derularea de proceduri de achiziții și/sau a altor organisme investite de statul român cu putere 
decizională; 
2. furnizorii/colaboratori implicați în mod direct/indirect în furnizarea de bunuri și servicii (ex. dezvoltatori 
de servicii IT, call center, dezvoltatori de rețele de gaze, dezvoltatori de proiecte zonale/naționale, furnizori de 
servicii din străinătate, societăți de asigurare/reasigurare etc.); 
3. prestatori de servicii de marketing, cercetare de piață, studii de satisfacție clienți și alte servicii similare; 
4. alte companii din cadrul Grupului de firme;  
5.  instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traducători 
autorizați, alte servicii autorizate (ex:  în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești si/sau a altor 
sentințe/decizii emise de către instanțele judecătorești) 
De asemenea, vă informăm că spațiile în care funcționăm sunt supravegheate video în temeiul interesului 
legitim și a  îndeplinirii obligației legale de monitorizare a accesului în incintă în vederea asigurării securității 
persoanelor și a bunurilor, conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor. Imaginile colectate sunt indispensabile pentru asigurarea scopului menționat. Imaginile sunt 
utilizate de subscrisa și pot fi comunicate autorităților publice competente, în condițiile legii. Imaginile sunt 
stocate 30 de zile iar la împlinirea termenului, acestea sunt șterse automat. Imaginile nu/sunt transferate în 
străinătate sau către un al operator. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea, subscrisa va putea să 
vă limiteze accesul în spațiile noastre. 

Transferul datelor personale într-o țară din afara Spațiului Economic European 
SC NORD GAZ SRL ar putea să transfere datele personale către alte companii aflate în exteriorul Spațiului 
Economic European. Pentru astfel de transferuri, am luat o serie de măsuri pentru a asigura un nivel adecvat 
de protecție a persoanelor, similar cu cel oferit de legislația europeană. Printre aceste măsuri se regăsesc și 
încheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel European și internațional. Precizăm că datele  
transferate în spațiul Uniunii Europene și/sau în afara acestuia se vor efectua prin intermediul unor instrumente 
juridice și în baza unor garanții adecvate reglementate de Comisia Europeană și/sau de către alte autorități 
naționale, respectiv în alte state care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor. 

Stocarea datelor personale 
Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului încheiat, precum și ulterior, 
pe durata necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți. Datele personale vor fi 
stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe o perioadă de timp prevazută de 
dispozițiile legale, în conformitate cu politica noastră internă privind retenția datelor. SC NORD GAZ SRL poate 
păstra datele cu caracter personal colectate și până la expirarea obligației legale de arhivare ce îi revine în 
temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor ANRE (acolo unde e cazul), 
ulterior datele vor fi șterse. 
Dacă sunteți de acord cu prelucrarea în scop de marketing, datele personale colectate vor fi păstrate până când 
ne veți informa cu privire la retragerea consimțământului acordat în acest scop în scris prin mijloace ce asigură 
confirmarea primirii conținutului. 

Odată cu intrarea în vigoare a GDPR, potrivit art. 15 – 21 si urm. din Regulamentul 679/2016 UE, 
în calitatea dvs. de client, aveți următoarele drepturi: 

Dreptul la informare și acces-Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dvs. cu caracter 
personal sunt prelucrate iar dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveți dreptul de a obține o 
copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate.  

Dreptul la rectificare-Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor dvs. cu caracter 
personal incorecte și puteți completa datele incomplete oricând veți considera necesar.  

„Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la ștergere-Aveți dreptul, în condițiile legii, să ne solicitați să vă 
ștergem datele cu caracter personal. 

Dreptul la restricționare-Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter 
personal. În acest caz, datele pot fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.  
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Dreptul de a vă retrage consimțământul-Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când 
prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului 
dumneavoastră. 

Dreptul la restricționarea prelucrării- Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea 
prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum: 
(i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității 

acelor date, 
(ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea 

utilizării lor. 
Dreptul la portabilitatea datelor- Aveți dreptul să primiți datele dvs. cu caracter personal pe care ni 

le-ați furnizat, în format structurat, uzual și care poate fi identificat de aparate și aveți dreptul de a transmite 
aceste date unei alte entități, fără obiecții din partea noastră. 

Dreptul de opoziție- Aveți dreptul să vă opuneți oricând, față de prelucrarea de către noi a datelor dvs. 
cu caracter personal, în special în scop de marketing direct; puteți să solicitați  să nu vă mai prelucrăm datele 
cu caracter personal în interesul nostru legitim. Dacă aveți și vă exercitați dreptul de a vă opune, nu vom mai 
prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. 
Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru 
formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat. 

Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor – 
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – 
www.dataprotection.ro 

Dreptul de a vă adresa justiției- Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus prin formularea 
unei cereri în formă scrisă, datată și semnată, și înregistrată în condiții de legalitate, înaintată către: 
SC NORD GAZ SRL - in atenția Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) 
cu sediul în Mun. Rădăuți, Str. 1 Mai, Nr. 4-6, Jud. Suceava, CUI: RO 14105694, înregistrată la ORC sub nr. 
J33/408/2001,adresa de email dpo@ottogaz.ro; 
 

În cerere vă rugăm să menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă 
(poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. 

Vă rugăm să țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă 
verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dvs. 
 
 

Nord Gaz S.R.L.  

Administrator  

Alberto Dondi CLIENT 

  

  

 

 

 

http://www.dataprotection.ro/

