
Principalele clauze ale contractului de furnizare gaze naturale 

Durata contractului. Conditii de prelungire 

 Contractul se  încheie  pe  perioada  nedeterminata/pe perioada determinata de minim 1 (un) an de 
zile.  Contractul 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. 

Preţul contractului. Modalitati si conditii de plata 

Pretul de furnizare al gazelor naturale corespunde cu pretul de furnizare din Oferta tip aflata in perioada 

de valabilitate la data intrarii in vigoare a contractului si publicata pe pagina de internet 

www.mmdata.ro.  Pretul de furnizare include pretul gazelor naturale din surse curente si din 

inmagazinare,  pretul de transport, tariful reglementat de distributie, precum si toate costurile aferente 

asigurarii cantitatilor de gaze naturale la locul de consum (rezervare de capacitate, dezechilibre in SNT, 

s.a.). 

Furnizorul va notifica consumatorului modificarea pretului de furnizare printr-o noua Oferta tip cu cel 

putin 30 de zile calendaristice inainte de data aplicarii acestuia. 

Factura va fi transmisa consumatorului in 10 zile calendaristice de la data emiterii la adresa locului 

de consum in format  tiparit sau in format electronic  prin email. T e r m e n u l  d e  p l a t a  

este de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. 

Raspundere contractuala 

Neachitarea  facturii  reprezentând  contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor 
naturale  atrage: 

a)   perceperea majorărilor de întârziere  pentru fiecare zi de înârziere pentru suma rămasă 
neachitată. Penalitățile se vor calcula începând cu prima zi de întârziere după data scadentă până în 
ziua în care suma plătită este înregistrată în contul furnizorului ; 

b)  întreruperea furnizării gazelor naturale; 

c)   rezilierea contractului de drept, începând cu a 61-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, 

cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care clientul nu achită integral contravaloarea 

serviciului de furnizare a gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere. 

 

 


