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Procedură contractare furnizare gaze naturale
Etape necesare contractării:
În cazul unui loc de consum nou, clientul final obține avizul tehnic de racordare al locului de consum
la rețeaua de gaze naturale, conform prevederilor reglementarilor în vigoare, după care se
adresează unui furnizor de gaze naturale.
În cazul unui loc de consum existent, clientul final poate alege una dintre ofertele-tip publicate de
furnizor sau poate solicita acestuia o ofertă personalizată, negociabilă, privind condițiile comerciale
și prețul de furnizare sau poate recurge la selectarea ofertei furnizorului prin proceduri specifice de
licitație/achiziție publică;
După ce clientul final acceptă condițiile de furnizare propuse de furnizor și transmite către acesta
documentele mentionate mai jos, părțile încheie contractul de furnizare a gazelor naturale.
Documente necesare încheierii contractului de furnizare:
a) cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie
să se precizeze opțiunea acestuia privind oferta aleasă;
b) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului
Comerțului al solicitantului;
c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului:
privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic
moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră, etc);
privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea
contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea
contractului,
cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la
distanţă, cât şi prin acord tacit;
d) declarație în scris pe propria răspundere privind destinaţia spaţiului care face obiectul obiectul
locului de consum, precum și faptul că în spaţiul respectiv gazele naturale sunt utilizate numai
pentru desfășurarea activităţilor casnice, în cazul consumatorilor casnici.
În vederea schimbării furnizorului, odată cu încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale,
clientul final completează și depune la noul furnizor notificarea privind schimbarea furnizorului,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 a Ordinului ANRE 234/20.12.2019.
Furnizorul încheie contractul de rețea în maximum 5 zile de la încheierea contractului de furnizare
a gazelor naturale realizând succesiv următoarele:
a) transmite operatorului de retea la care este racordat locul de consum datele contractului de
furnizare a gazelor naturale încheiat
b) în maximum 5 zile de la primirea de către operatorul de retea a datelor contractului de furnizare
a gazelor naturale,acesta încheie contractul de rețea cu furnizorul de gaze naturale.
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Contractul de furnizare a gazelor naturale intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul
acestuia, iar alimentarea cu gaze naturale de către OR a locului de consum respectiv este
asigurată pentru perioada coexistenței contractului de furnizare cu cel de rețea.

