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CONTRACT 

pentru furnizarea gazelor naturale  

nr.  ……. din anul ….., luna ….., ziua ……. 

I. Părţi contractante 

S.C. MM DATA SRL cu sediul in Bucuresti str. Gh. Latea nr. 12 bl. C47 sc. A et. 8 ap. 51 sector 6, 

avand  Punct de lucru Magureni, comuna Magureni, str. Principala nr. 423  judeţul Prahova , cod 

postal 107350, telefon (0244)384.844,fax (0244) 366.271, cod unic de înregistrare 3156242, atribut 

fiscal RO, nr.de ordine la Oficiul registrului comerţului J40/21169/1992, având codul IBAN nr. 

RO47RNCB0071011426770051, deschis la B.C.R. Sector 6 , titular al  licenţei de furnizare emise de 

Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 1812/04.09.2013, reprezentată legal prin 

Administrator dl. Cristian Mosessohn   

si Director Economic dl. Vasile Ion, denumită în continuare Furnizor, în calitate de vânzător, 

 

şi dl/dna  ………………..având buletinul/cartea de identitate seria…… nr………. eliberat/ eliberată 

la data de ……….. de către  ………….., cod numeric personal …………… domiciliat/a în  

……………….  denumit în continuare consumator , persoană fizica , în calitate de Client, au 

convenit încheierea prezentului contract. 

 

II. Date şi documente generale  

(1).Locul de consum: judet ............ Localitate/comuna.............   sat …………….. str. 

…………… nr. …… , categoria de consum……..  având actele prin care sa ateste dreptul de 

proprietate sau de folosinta asupra imobilelor locuri de consum, conform Ordin ANRE nr. 29/2016 

(2) Presiunea minimă de furnizare ..... 

(3) Clientul declara destinatia utilizarii gazelor furnizate in prezentul contract: 

- exclusiv consum propriu casnic 

Art. 1.  Obiectul contractului  îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale în 

regim concurential cu servicii reglementate de transport, inmagazinare si distributie incluse, 

desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de furnizor, pentru sau în legătură cu 

asigurarea cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, la locul de consum. 

 

III. Durata contractului. Conditii de prelungire 

Art. 2 (1)Prezentul contract se încheie pe perioada nedeterminata sau pe urmatoarele perioade 

succesive de 1 (un) an incepand cu data de ………………..  

Acesta se va  prelungi automat cu perioade egale cu perioada contractuala, cu exceptia cazului 

in care una dintre partile contractante notifica in scris celeilalte parti solicitarea de incetare a 

contractului cu minim 30 zile calendaristice inainte de expirarea perioadei contractuale.  

(2) Pe durata contractului clientul poate denunta unilateral contractul, cu obligatia notificarii 

scrise cu minim 21 zile calendaristice inainte de momentul in care renuntarea devine efectiva si a 

achitarii integrale a obligatiilor de plata contractuale. 

 (3) Furnizorul va notifica clientul  cu minim 30 de zile înainte de expirarea duratei de 

valabilitate a contractului. 

 (4) Prezentul contract intra in vigoare la data de ............... 

 

IV. Preţul contractului. Modalitati si conditii de plata 

Art. 3. ( 1) Pretul contractual este pretul unitar de facturare.  

(2) Prețul contractual pentru furnizarea gazelor naturale este  ..............lei/MWh cu perioada 

de valabilitate a ofertei/negociat si include pretul de furnizare al gazelor naturale,  pretul de transport,  

tarifele de inmagazinare si distributie, precum si toate costurile aferente asigurarii cantitatilor de gaze 

naturale la locul de consum (rezervare de capacitate, dezechilibre in SNT, s.a.).  Pretul nu include 

T.V.A. si este corespunzator incadrarii clientului in categoria de consum.....  

 (3)  Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica pretul contractual al gazelor naturale, dupa 

caz,  in conditiile prevazute in oferta aflata in perioada de valabilitate/negociere. 
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 (4) Furnizorul va notifica clientului noul pret final de furnizare cu cel putin 30 de zile 

calendaristice inainte de data modificarii acestuia, indicand motivele si metoda prin care pretul este 

modificat intr-un mod transparent si usor de inteles. Modalitatile de comunicare sunt scrise, electronic 

sau la adresa de corespondenta. 

(5) Noul pret de furnizare se considera acceptat tacit daca in termen de 5(cinci) zile lucratoare 

de la primirea notificarii clientul nu a informat in scris furnizorul refuzul sau. 

 (6)  Modificarile de pret precizate la alineatul (3), precum si  reincadrea in alta categorie de 

consum in baza unui nou istoric de consum  nu necesita semnarea unui act aditonal la contract. 

(7)   In cazul in care clientul nu este de acord cu noul pret de furnizare furnizorul are dreptul 

de a rezilia contractul. 

 (8) Contravaloarea facturii de furnizare se obține prin înmulțirea cantității de energie 

consumată cu prețul final contractual. Cantitatea de energie facturată se determină prin înmulțirea 

volumului de gaze naturale aferent perioadei de facturare cu puterea calorifică superioară a acestora.  

(9) Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea gazelor naturale se 

face în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii fiscale. În cazul plăților prin 

virament bancar, obligația de plată va fi socotită ca fiind îndeplinită la data intrării în contul 

furnizorului a sumelor plătite. În cazul în care data scadenței facturii este o zi nelucrătoare, termenul 

se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare. 

(10) Factura va fi transmisa clientului in 10 zile calendaristice de la data emiterii prin curier 

sau electronic la adresa de email din contract, capitolul I.  

(11) In situatia neachitarii facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a 

gazelor naturale în termen de 15 zile de la data scadenţei, furnizorul va percepe penalitati de întârziere 

la suma restanta incepand cu prima zi dupa data scadenta pana la data achitarii integrale a facturilor. 

Nivelul penalitatilor de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere pentru suma ramasa 

neachitata. 

VI. Programul de consum 

Art. 4. – (1) Furnizorul facturează contravaloarea serviciului de furnizare gaze naturale pe 

baza cantităţilor, dupa caz, citite de un reprezentat al operatorului de distributie MM DATA/autocitite 

in perioada 01-05 a lunii in curs si comunicate in aceeasi perioada/comunicate lunar de catre 

operatorul de distributie, estimate in baza istoricului de  consum/profilul de consum pus la dispozitie 

de operatorul sistemului de distributie sau convenit cu clientul prin Programul de consum, prevăzut 

în Anexa 1 la prezentul contract, cu respectarea Condiţiilor generale pentru furnizarea  gazelor 

naturale 

(2) În cazul în care consumul înregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, 

furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul citirii 

echipamentului de măsurare. 

VII. Protectia datelor cu caracter personal 

 Art. 5 (1) La prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu prezentul contract, fiecare 

Parte se obliga sa se conformeze legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, incluzand, 

dar fara a se limita la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice 

in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date 

(Regulamentului). 

VIII. Clauze finale   

Art. 6 (1) Dispozitiile contractului sunt completate cu Condiţiile Generale pentru furnizarea  

gazelor naturale la clientii casnici si sunt parte integrantă din prezentul contract. 

(2) Condiţiile generale pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici stabilesc 

cadrul general aplicabil relaţiilor contractuale derulate între furnizor şi client. 

(3) S.C.MMDATA S.R.L. se obligă să informeze asupra Condiţiiilor generale pentru 

furnizarea gazelor naturale la clientii casnici, a prelucrarii datelor cu caracter personal, precum şi a 

oricăror modificări şi completări ale acestora şi, la cererea clientului, să pună la dispoziţia acestuia un 

exemplar prin remitere/transmitere, la momentul solicitării (solicitarea poate fi făcută prin oricare 

dintre mijloacele: telefon, fax, e-mail, scrisoare, ş.a.). 

 (4) Prin semnarea prezentului contract, părţile acceptă ca în toate raporturile contractuale să 

respecte Condiţiile generale pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici, Legea energiei 
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electrice si gazelor naturale nr. 123/2012, Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu character personal si libera circulatie a acestor date. 

(4) La data intrarii in vigoare a contractului prevazuta la capitolul III art. 2 alineatul (4) 

contractul de furnizare in regim reglementat existent intre parti se reziliaza. 

 (5) Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare având aceeaşi valoare juridică, câte 

un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

 FURNIZOR        CLIENT 

       Reprezentant legal,                   Reprezentant legal, 

…………………………..       ………………… 

 

 

 

 

 

Anexa 1 la Contractul pentru furnizarea  gazelor naturale la clientii casnici 

 

Programul de consum 

Luna  Istoric de consum/ cantităţi lunare 

determinate în baza profilului de 

consum anual 

Program de consum solicitat de 

client 

 mc unităţi de energie  mc unităţi de energie 

Ianuarie      

Februarie     

Martie      

Aprilie     

Mai     

Iunie     

Iulie     

August     

Septembrie     

Octombrie     

Noiembrie     

Decembrie     

Consum total     

 

Pe parcursul derulării contractului de furnizare, părţile au dreptul să solicite motivat modificarea 

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

Clientul poate transmite lunar, in scris la adresele de mail: mmdatamagureni2@yahoo.com, 

mmdata@mmdata.ro sau in formulatorul de contact online www.mmdata.ro indexul echipamentului 

de măsurare perioada 01-05 a lunii in curs. 

Solicit facturarea lunară a contravalorii serviciului de furnizare a gazelor naturale în baza 

indexului echipamentului de măsurare determinat prin autocitire. 

În situaţia în care autocitirea nu este transmisă cu respectarea condiţiilor şi a termenelor precizate de 

furnizor, facturarea se va realiza în baza Programului de consum, precizat mai sus.  

       FURNIZOR      CLIENT 

       Reprezentant legal,      Nume Prenume/Reprezentant legal, 

              

 

Am primit un(1) ex.:- privind eficienta energetica 

   -Nota de Informare-privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC MM 

DATA SRL 
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  Nr. Inregistrare…..…./…….. 

Cerere de încheiere a contractului de furnizare gaze naturale  pe piaţa concurentiala 

 

Prin prezenta subsemnatul/a …………………………………………………, legitimat cu actul 

de identitate (B.I./C.I./pașaport) seria.....…, nr...…………, eliberat la data de …...................……, 

de către………....................…., codul numeric personal ............................................................ , cu 

domiciliul în localitatea ....................…..., str. …………………………, nr. …...., bl……..., sc. 

…..…, et….…,       ap.       ….….,       judeţul/sectorul       ….......,       cod       poştal       

………......,    e-mail 

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

 solicit încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale pe piaţa concurentiala pentru 

locul/locurile de consum situat/e în: 

 

1.   localitatea ............................................., str. …………………………,. nr. ……., bl. .…, sc ..................... , 

et. …., ap. ……., judeţul/sectorul …...., cod poştal ………………, codul locului de consum 

(CLC). ........................................ ; 

2. localitatea .............................................., str. …………………………,. nr. ……., bl. .…, sc ..................... , 

et. …., ap. ……., judeţul/sectorul …...., cod poştal …………, codul locului de consum 

(CLC)...................................... . 

Am fost informat cu privire la conditiile comerciale ale Ofertei tip si aceasta este optiunea 

aleasa pentru incheierea contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala. 

De asemenea, solicit urmatoarea adresa de corespondenta, diferita de a locului de consum: 

a) E-mail: ………………………………………………………………………………………. 

b)Localitatea……………….………………….………., str.…………...…….…………..…, nr. ...................... , 

bl. …, sc. ……, et. ……, ap. ….., judeţul/sectorul ………., cod poştal ………………. 

Anexez următoarele documente: 

-  act de identitate (copie) 

- act de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face  

obiectul locului de consum (copie); 

- acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. 

- copie acord de acces 

 

Mentionez ca documentele de mai sus, depuse anterior la societatea Dvs., nu au suferit 

modificari si sunt de acord sa fie utilizate in acest scopul incheierii contractului de furnizare gaze 

naturale in regim concurential. 

Solicitant 

Nume/Prenume 

Semnatura.....................     Data: 
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