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AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

DECIZIE
privind modificarea ∫i completarea contractelor-cadru de furnizare reglementat„ a gazelor naturale
pentru consumatorii captivi
Av‚nd Ón vedere prevederile Deciziei pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor
Naturale nr. 1.078 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Criteriilor ∫i metodelor pentru aprobarea pre˛urilor ∫i stabilirea
tarifelor reglementate Ón sectorul gazelor naturale, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 8 lit. m), respectiv ale art. 10 alin. (4) ∫i (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.
Art. I. — Anexa nr. 1 îContract-cadru de furnizare
reglementat„ a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
casnici — clauze specifice de contractare“ la Decizia
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Domeniul Gazelor Naturale nr. 182/2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 225 din
17 martie 2005, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:

1. Capitolul II îDate ∫i documente generale (se
completeaz„ de furnizor)“ se completeaz„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î1. Locul de consum .............................../(localitatea,
jude˛ul/sectorul, strada, num„rul)/............................., av‚nd
Actul de proprietate nr. ...................................../Contractul de
loca˛iune (Ónchiriere imobil) nr. ........................./Contractul de
comodat nr. ...................... .
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2. Presiunea minim„ de furnizare ................... Pa (bar)
Art. 1. — Racordarea instala˛iei de utilizare a
consumatorului casnic este:
 la sistemul de distribu˛ie a gazelor naturale/la
conductele din amonte;
 la sistemul na˛ional de transport al gazelor naturale.
Art. 2. — Modalitatea de citire a contorului este:
 prin citire direct„, de c„tre personalul Ómputernicit al
furnizorului;
 prin autocitire;
 automat„, Ón sistem de preplat„ cu cartel„-client;
 ......................................, alt„ modalitate.“
2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Furnizorul are obliga˛ia s„ remit„ consumatorului
casnic, la cererea acestuia, cu titlu gratuit, Condi˛iile
generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici
de gaze naturale, aprobate prin decizie a pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor
Naturale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Aceste condi˛ii generale vor fi, de asemenea, afi∫ate la
sediile ∫i casieriile furnizorului.“
3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 7. — (1) Plata contravalorii facturii reprezent‚nd
serviciile de furnizare a gazelor naturale prestate se face
Ón termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii
facturii de c„tre furnizor. Œn cazul Ón care data scaden˛ei
este zi nelucr„toare, termenul se socote∫te Ómplinit Ón
urm„toarea zi lucr„toare.“
4. Alineatul (4) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), Ón cazul Ón
care contorul de m„surare este cu sistem de preplat„ cu
cartel„-client, plata contravalorii consumului de gaze
naturale se face anticipat.“
5. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 8. — (1) Neachitarea de c„tre consumatorul
casnic, Ón condi˛iile art. 7 alin. (1), a facturii reprezent‚nd
contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale
prestate atrage:
a) perceperea unei cote a major„rilor de Ónt‚rziere
calculate asupra valorii neachitate, egal„ cu nivelul dob‚nzii
datorate pentru neplata la termen a obliga˛iilor bugetare,
pentru fiecare zi de Ónt‚rziere, Óncep‚nd cu a 16-a zi
calendaristic„ de la data emiterii facturii ∫i p‚n„ la
achitarea integral„ a acesteia, inclusiv ziua pl„˛ii, Ón cazul
neÓndeplinirii obliga˛iei de plat„ Ón termen de 30 de zile
calendaristice de la data scaden˛ei;
b) Óntreruperea furniz„rii gazelor naturale, Óncep‚nd cu a
46-a zi calendaristic„ de la data emiterii facturii, Ón cazul
neÓndeplinirii obliga˛iei de plat„, inclusiv a major„rilor de
Ónt‚rziere; factura constituie preaviz Ón cazul neÓndeplinirii
obliga˛iei de plat„;
c) posibilitatea rezilierii contractului, Ón baza unei
notific„ri transmise de furnizor, rezilierea oper‚nd de drept
∫i f„r„ punere Ón Ónt‚rziere dup„ 65 de zile calendaristice
de la data emiterii facturii ∫i/sau a debran∫„rii, Ón cazul Ón
care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea
serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate,
major„rile de Ónt‚rziere datorate furnizorului ∫i nu a
constituit garan˛ia Ón conformitate cu prevederile din
Condi˛iile generale de contractare pentru consumatorii
captivi casnici de gaze naturale.“

6. Alineatul (3) al articolului 10 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Consumatorul casnic poate denun˛a unilateral
contractul de furnizare a gazelor naturale, pe baza unei
notific„ri prealabile adresate ∫i Ónregistrate la furnizor cu cel
pu˛in 30 de zile calendaristice Ónainte de momentul Ón care
denun˛area devine efectiv„. Denun˛area devine efectiv„ sub
condi˛ia achit„rii tuturor obliga˛iilor de plat„.“
7. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), prezentul
contract se consider„ modificat de drept Ón urm„toarele
situa˛ii:
a) modificarea pre˛urilor finale reglementate ∫i/sau a
termenelor de plat„, prin ordin/decizie al/a pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor
Naturale, publicat/publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, ulterior/concomitent cu data semn„rii prezentului
contract; modificarea pre˛urilor finale reglementate va fi
adus„ la cuno∫tin˛a consumatorului de c„tre furnizor, prin
intermediul mass-media;
b) modificarea Óncadr„rii consumatorului casnic Ón alt„
tran∫„ de consum, Ón conformitate cu prevederile anexei
nr. 2 la prezentul contract.“
8. Anexa nr. 1 la contractul-cadru îPre˛ul final
reglementat al gazelor naturale (nu include T.V.A.)“ se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
îANEXA Nr. 1
la contractul-cadru
PREﬁUL FINAL REGLEMENTAT

al gazelor naturale
Art. 1. — Pre˛ul final reglementat este de ............
lei/1.000 mc, conform reglement„rilor Ón vigoare,
corespunz„tor categoriei ... Ón care consumatorul este
Óncadrat.
Art. 2. — Prin derogare de la prevederile art. 1
(furnizorul are obliga˛ia de a aplica varianta corespunz„toare
categoriei prev„zute la art. 1):
— pentru cantitatea furnizat„ care dep„∫e∫te 1.800 mc,
pre˛ul final reglementat este de ... lei/1.000 mc,
corespunz„tor categoriei B2 (pentru consumatorii Óncadra˛i Ón
categoria B1);
— pentru cantitatea furnizat„ care dep„∫e∫te
11.160 mc, pre˛ul final reglementat este de .... lei/1.000 mc,
corespunz„tor categoriei B3 (pentru consumatorii Óncadra˛i Ón
categoria B2);
— pentru cantitatea furnizat„ care dep„∫e∫te
117.800 mc, pre˛ul final reglementat este de
......................... lei/1.000 mc, corespunz„tor categoriei B4
(pentru consumatorii Óncadra˛i Ón categoria B3);
— pentru cantitatea furnizat„ care dep„∫e∫te
1.209.000
mc,
pre˛ul
final
reglementat
este
de ... lei/1.000 mc, corespunz„tor categoriei B5 (pentru
consumatorii Óncadra˛i Ón categoria B4).
Art. 3. — Prevederile art. 2 nu se aplic„ dac„ furnizorul
nu are pre˛uri finale reglementate aprobate pentru categoria
imediat urm„toare celei Ón care consumatorul este Óncadrat.
Art. 4. — Pre˛urile finale reglementate nu includ T.V.A.“
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9. Anexa nr. 2 la contractul-cadru îModalitatea de
Óncadrare a consumatorilor casnici Ón tran∫e de consum“
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
îANEXA Nr. 2
la contractul-cadru
MODALITATEA DE ŒNCADRARE

a consumatorilor casnici Ón tran∫e de consum
CAPITOLUL I
Œncadrarea consumatorilor
Art. 1. — Œncadrarea consumatorului Óntr-o anumit„
tran∫„ de consum se face de c„tre furnizor pentru fiecare
loc de consum, pentru o perioad„ determinat„ de un an,
Ón intervalul 1 ianuarie — 31 decembrie, Ón func˛ie de
modul de conectare a respectivului loc de consum ∫i de
istoricul de consum Ónregistrat pentru respectivul loc Ón anul
calendaristic precedent.
Art. 2. — Œn cazul unui consumator pentru care nu
exist„ istoric de consum, Óncadrarea se va face de c„tre
furnizor, av‚ndu-se Ón vedere debitul maxim instalat aferent
locului de consum.
Art. 3. — Œn cazul consumatorului care, Ón func˛ie de
criteriile de mai sus, trebuie Óncadrat Óntr-o tran∫„ de
consum pentru care furnizorul nu are aprobat un pre˛ final
reglementat, acesta va fi Óncadrat dup„ cum urmeaz„:
a) consumatorul conectat Ón sistemul de distribu˛ie, Ón
tran∫a cu cel mai favorabil pre˛ final reglementat dintre
cele practicate de furnizor pentru un astfel de sistem de
conectare;
b) consumatorul conectat direct Ón sistemul na˛ional de
transport, Ón tran∫a cu cel mai favorabil pre˛ final
reglementat dintre cele practicate de furnizor.
Art. 4. — (1) Furnizorul va modifica Óncadrarea numai
la Ónceputul fiec„rei perioade determinate, pentru intervalul
prev„zut la art. 1, Ón situa˛ia Ón care consumul Ónregistrat
Ón cursul anului precedent nu corespunde Óncadr„rii
existente, ∫i va notifica aceasta consumatorului Ón termen
de 30 de zile calendaristice de la data modific„rii
Óncadr„rii.
(2) Œn cazul rezilierii contractului de furnizare a gazelor
naturale anterior datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul
nu va modifica Óncadrarea consumatorului.
Art. 5. — Consumatorul, pentru locul de consum ..., se
Óncadreaz„ Ón una dintre urm„toarele categorii, definite Ón
func˛ie de modul de conectare ∫i de consumul anual,
astfel:
A. Consumatori conecta˛i direct Ón sistemul de transport:
A1. consumatori finali cu un comsum anual de p‚n„ la
124.000 mc;
A2. consumatori finali cu un consum anual Óntre
124.001 mc ∫i 1.240.000 mc;
B. Consumatori conecta˛i Ón sistemul de distribu˛ie:
B1. consumatori finali cu un consum anual de p‚n„ la
2.400 mc;
B2. consumatori finali cu un consum anual Óntre
2.401 mc ∫i 12.400 mc;
B3. consumatori finali cu un consum anual Óntre
12.401 mc ∫i 124.000 mc;
B4. consumatori finali cu un consum anual Óntre
124.001 mc ∫i 1.240.000 mc.
CAPITOLUL II
Regularizarea sumelor aferente consumului
din perioada 1 ianuarie — 31 decembrie
Art. 6. — (1) Œn cazul reÓncadr„rii consumatorului,
furnizorul va recalcula valoarea gazelor naturale consumate
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Ón perioada 1 ianuarie — 31 decembrie, pe baza pre˛ului
final reglementat, Ón vigoare Ón aceea∫i perioad„,
corespunz„tor categoriei Ón care consumatorul a fost
reÓncadrat, Ón condi˛iile prev„zute la art. 1 ∫i 2 din anexa
nr. 1 la contract.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), furnizorul
nu va recalcula valoarea gazelor naturale consumate Ón
perioada 1 ianuarie — 31 decembrie Ón cazul Ón care, Ón
perioada respectiv„, acesta nu a avut aprobat un pre˛ final
reglementat pentru categoria Ón care consumatorul a fost
reÓncadrat.
Art. 7. — Regularizarea se va face pe baz„ de factur„
distinct„, plata/recuperarea sumelor rezultate din
regularizare efectu‚ndu-se Ón condi˛iile prev„zute la art. 7
alin. (1) din contract, cu angajarea corespunz„toare a
r„spunderii contractuale, Ón condi˛iile stipulate Ón contract.“
Art. II. — Anexa nr. 2 îContract-cadru de furnizare
reglementat„ a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
noncasnici — clauze specifice de contractare“ la Decizia
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Domeniul Gazelor Naturale nr. 182/2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 225 din
17 martie 2005, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Furnizorul are obliga˛ia s„ pun„ la dispozi˛ie
consumatorului noncasnic, la cererea acestuia, cu titlu
gratuit, Condi˛iile generale de contractare pentru
consumatorii noncasnici de gaze naturale, aprobate prin
decizie a pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I. Aceste condi˛ii
generale vor fi, de asemenea, afi∫ate la sediile ∫i casieriile
furnizorului.“
2. Alineatul (2) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Consumatorul noncasnic cu un consum anual de
peste 1.240.000 mc poate prelua Ón regim variabil
cantit„˛ile de gaze naturale contractate, prev„zute Ón anexa
nr. 1, cu acordul furnizorului, Ón func˛ie de resursele
existente ale acestuia, Ón limita a +/— 5% din cantitatea
zilnic„ convenit„, dar nu mai mult de 2% din cantitatea
total„ contractat„ lunar.“
3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 8. — (1) Plata facturii reprezent‚nd contravaloarea
serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate se face
Ón termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii
facturii de c„tre furnizori. Œn cazul Ón care data scaden˛ei
este zi nelucr„toare, termenul se socote∫te Ómplinit Ón
urm„toarea zi lucr„toare.“
4. La alineatul (1) al articolului 9, litera a) va avea
urm„torul cuprins:
îa) perceperea unei cote a major„rilor de Ónt‚rziere,
calculat„ asupra valorii neachitate, egal„ cu nivelul dob‚nzii
datorate pentru neplata la termen a obliga˛iilor bugetare,
pentru fiecare zi de Ónt‚rziere, Óncep‚nd cu a 16-a zi
calendaristic„ de la data emiterii facturii ∫i p‚n„ la
achitarea integral„ a acesteia, inclusiv ziua pl„˛ii, Ón cazul
neÓndeplinirii obliga˛iei de plat„ Ón termenul de gra˛ie
prev„zut de Legea nr. 469/2002 privind unele m„suri
pentru Ónt‚rirea disciplinei contractuale, cu modific„rile
ulterioare;“.
5. Alineatul (3) al articolului 11 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Consumatorul noncasnic poate denun˛a unilateral
contractul de furnizare a gazelor naturale pe baza unei
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notific„ri prealabile adresate ∫i Ónregistrate la furnizor cu cel
pu˛in 75 de zile calendaristice Ónainte de momentul Ón care
denun˛area devine efectiv„. Denun˛area devine efectiv„ sub
condi˛ia achit„rii tuturor obliga˛iilor de plat„.“
6. Alineatul (2) al articolului 14 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), prezentul
contract se consider„ modificat de drept Ón urm„toarele
situa˛ii:
a) modificarea pre˛urilor finale reglementate ∫i/sau a
termenelor de plat„, prin ordin/decizie al/a pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor
Naturale, publicat/publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, ulterior/concomitent cu data semn„rii prezentului
contract;
b) modificarea Óncadr„rii consumatorului noncasnic Ón
tran∫e de consum, conform prevederilor anexei nr. 2 la
prezentul contract.“
7. Anexa nr. 2 la contractul-cadru îModalitatea de
Óncadrare a consumatorilor noncasnici Ón tran∫e de
consum“ se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
îANEXA Nr. 2
la contractul-cadru
MODALITATEA DE ŒNCADRARE

a consumatorilor noncasnici Ón tran∫e de consum
CAPITOLUL I
Œncadrarea consumatorilor
Art. 1. — Œncadrarea consumatorului Óntr-o anumit„
tran∫„ de consum se face de c„tre furnizor pentru fiecare
loc de consum Ón parte, pentru o perioad„ determinat„ de
un an, Ón intervalul 1 ianuarie — 31 decembrie, Ón func˛ie
de modul de conectare a respectivului loc de consum,
astfel:
a) pe baza istoricului de consum Ónregistrat pentru
respectivul loc de consum Ón anul calendaristic precedent,
pentru consumatorii cu un istoric de consum sub
1.240.000 mc;
b) Ón func˛ie de graficul de livr„ri pentru respectivul loc
de consum, pentru consumatorii cu un istoric de consum
de peste 1.240.000 mc.
Art. 2. — Œn cazul unui consumator pentru care nu
exist„ istoric de consum, Óncadrarea se va face de c„tre
furnizor av‚ndu-se Ón vedere debitul maxim instalat sau,
dup„ caz, graficul de livr„ri pentru respectivul loc de
consum.
Art. 3. — Œn cazul consumatorului care, Ón func˛ie de
criteriile de mai sus, trebuie Óncadrat Óntr-o tran∫„ de
consum pentru care furnizorul nu are aprobat un pre˛ final
reglementat, acesta va fi Óncadrat dup„ cum urmeaz„:
a) consumatorul conectat Ón sistemul de distribu˛ie, Ón
tran∫a cu cel mai favorabil pre˛ final reglementat dintre
cele practicate de furnizor pentru un astfel de sistem de
conectare;
b) consumatorul conectat direct Ón sistemul na˛ional de
transport, Ón tran∫a cu cel mai favorabil pre˛ final
reglementat dintre cele practicate de furnizor.
Art. 4. — (1) Furnizorul va modifica Óncadrarea numai
la Ónceputul fiec„rei perioade determinate, pentru intervalul
prev„zut la art. 1, Ón situa˛ia Ón care consumul Ónregistrat
Ón cursul anului precedent nu corespunde Óncadr„rii
existente, ∫i va notifica aceasta consumatorului Ón termen
de 30 de zile calendaristice de la data modific„rii
Óncadr„rii.
(2) Œn cazul rezilierii contractului de furnizare a gazelor
naturale anterior datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul
nu va modifica Óncadrarea consumatorului.

Art. 5. — Consumatorul, pentru locul de consum
......................., se Óncadreaz„ Ón una dintre urm„toarele
categorii, definite Ón func˛ie de modul de conectare ∫i de
consumul anual, astfel:
A. Consumatori conecta˛i direct Ón sistemul de transport:
A1. consumatori finali cu un consum anual de p‚n„ la
124.000 mc;
A2. consumatori finali cu un consum anual Óntre
124.001 mc ∫i 1.240.000 mc;
A3. consumatori finali cu un consum anual Óntre
1.240.001 mc ∫i 12.400.000 mc;
A4. consumatori finali cu un consum anual Óntre
12.400.001 mc ∫i 124.000.000 mc;
A5. consumatori finali cu un consum anual de peste
124.000.001 mc.
B. Consumatori conecta˛i Ón sistemul de distribu˛ie:
B1. consumatori finali cu un consum anual de p‚n„ la
2.400 mc;
B2. consumatori finali cu un consum anual Óntre
2.401 mc ∫i 12.400 mc;
B3. consumatori finali cu un consum anual Óntre
12.401 mc ∫i 124.000 mc;
B4. consumatori finali cu un consum anual Óntre
124.001 mc ∫i 1.240.000 mc;
B5. consumatori finali cu un consum anual Óntre
1.240.001 mc ∫i 12.400.000 mc;
B6. consumatori finali cu un consum anual de peste
12.400.001 mc.
CAPITOLUL II
Regularizarea sumelor aferente consumului
din perioada 1 ianuarie — 31 decembrie
Art. 6. — (1) Œn cazul reÓncadr„rii consumatorului,
furnizorul va recalcula valoarea gazelor naturale consumate
Ón perioada 1 ianuarie — 31 decembrie, pe baza pre˛ului
final reglementat Ón vigoare Ón aceea∫i perioad„,
corespunz„tor categoriei Ón care consumatorul a fost
reÓncadrat, Ón condi˛iile prev„zute la art. 1 ∫i 2 din anexa
nr. 3 la contract.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), furnizorul
nu va recalcula valoarea gazelor naturale consumate Ón
perioada 1 ianuarie — 31 decembrie, Ón cazul Ón care, Ón
perioada respectiv„, acesta nu a avut aprobat un pre˛ final
reglementat pentru categoria Ón care consumatorul a fost
reÓncadrat.
Art. 7. — Regularizarea se va face pe baz„ de factur„
distinct„, plata/recuperarea sumelor rezultate din
regularizare efectu‚ndu-se Ón condi˛iile prev„zute la art. 8
alin. (1), cu angajarea corespunz„toare a r„spunderii
contractuale, Ón condi˛iile stipulate Ón contract.“
8. Anexa nr. 3 la contractul-cadru îPre˛ul final
reglementat al gazelor naturale (nu include T.V.A.)“ se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
îANEXA Nr. 3
la contractul-cadru
PREﬁUL FINAL REGLEMENTAT

al gazelor naturale
Art. 1. — Pre˛ul final reglementat este de
... lei/1.000 mc, conform reglement„rilor Ón vigoare,
corespunz„tor categoriei ............ Ón care consumatorul este
Óncadrat.
Art. 2. — Prin derogare de la prevederile art. 1
(furnizorul are obliga˛ia de a aplica varianta corespunz„toare
categoriei prev„zute la art. 1):
— pentru cantitatea furnizat„ care dep„∫e∫te 1.800 mc,
pre˛ul final reglementat este de ... lei/1.000 mc,
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corespunz„tor categoriei B2 (pentru consumatorii Óncadra˛i Ón
categoria B1);
— pentru cantitatea furnizat„ care dep„∫e∫te 11.160 mc,
pre˛ul final reglementat este de ... lei/1.000 mc,
corespunz„tor categoriei B3 (pentru consumatorii Óncadra˛i Ón
categoria B2);
— pentru cantitatea furnizat„ care dep„∫e∫te
117.800 mc, pre˛ul final reglementat este de
... lei/1.000 mc, corespunz„tor categoriei B4 (pentru
consumatorii Óncadra˛i Ón categoria B3);
— pentru cantitatea furnizat„ care dep„∫e∫te
1.209.000 mc, pre˛ul final reglementat este de
... lei/1.000 mc, corespunz„tor categoriei B5 (pentru
consumatorii Óncadra˛i Ón categoria B4).
Art. 3. — Prevederile art. 2 nu se aplic„ dac„ furnizorul
nu are pre˛uri finale reglementate aprobate pentru categoria
imediat urm„toare celei Ón care consumatorul este Óncadrat.
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Art. 4. — Pre˛urile finale reglementate nu includ T.V.A.“
Art. III. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor
Naturale ∫i p„r˛ile la contractele de furnizare reglementat„
a gazelor naturale pentru consumatorii captivi vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentei decizii.
Art. IV. — Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale nr. 182/2005
privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare
reglementat„ a gazelor naturale pentru consumatorii captivi,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 225
din 17 martie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse
prin prezenta decizie, se va republica Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Art. V. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data de
11 iunie 2005.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Gazelor Naturale,
™tefan Cosmeanu
Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 457
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

DECIZIE
privind modificarea ∫i completarea Condi˛iilor generale de contractare pentru consumatorii captivi
de gaze naturale
Av‚nd Ón vedere prevederile Deciziei pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor
Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor ∫i metodelor pentru aprobarea pre˛urilor ∫i stabilirea tarifelor
reglementate Ón sectorul gazelor naturale, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) ∫i (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.
Art. I. — Anexa nr. 1 îCondi˛ii generale de contractare
pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale“ la
Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Gazelor Naturale nr. 308/2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie
2005, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Punctul 4 al capitolului I îCerin˛e generale“ va avea
urm„torul cuprins:
î4. Contravaloarea gazelor naturale consumate se
determin„ prin Ónmul˛irea cantit„˛ii de gaze naturale
consumate Ón perioada de facturare cu valoarea pre˛ului
final reglementat al gazelor naturale.“
2. Litera d) din cadrul literei C a punctului 1 al
capitolului II îDrepturile ∫i obliga˛iile furnizorului de gaze
naturale“ va avea urm„torul cuprins:
îd) constatarea de c„tre furnizor a unor interven˛ii de
natur„ a influen˛a m„surarea corect„ a consumului;“.
3. Litera e) din cadrul literei C a punctului 1 al
capitolului II îDrepturile ∫i obliga˛iile furnizorului de gaze
naturale“ va avea urm„torul cuprins:
îe) neachitarea facturii reprezent‚nd contravaloarea
serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, la
termenele stipulate prin contractul de furnizare a gazelor
naturale pentru consumatorii captivi casnici, a contravalorii
altor servicii efectuate de furnizor rezultate din obliga˛iile
acestuia ∫i neincluse Ón pre˛ul final reglementat, a
major„rilor de Ónt‚rziere aferente sau a eventualelor dauneinterese rezultate din deteriorarea unor instala˛ii ale
furnizorului, c‚nd acestea se datoreaz„ culpei
consumatorului casnic;“.

4. Litera D a punctului 1 al capitolului II îDrepturile ∫i
obliga˛iile furnizorului de gaze naturale“ va avea urm„torul
cuprins:
îD. s„ solicite consumatorului casnic care a ajuns Ón
situa˛ia de Óntrerupere a furniz„rii pentru neplat„
constituirea, Ón vederea relu„rii furniz„rii, a unei garan˛ii, Ón
conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul
la sistemele de distribu˛ie a gazelor naturale, aprobat prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.043/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare; valoarea garan˛iei se calculeaz„
pentru o cantitate de 300 mc de gaze naturale, la pre˛ul
final reglementat al gazelor naturale, inclusiv T.V.A., valabil
la data constituirii acesteia. Garan˛ia se va returna
consumatorului, dup„ sc„derea eventualelor debite, Ón cazul
rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale pentru
consumatorii captivi casnici sau dac„ timp de 2 ani
consecutivi consumatorului nu i-a fost Óntrerupt„ furnizarea
gazelor naturale pentru neplat„. Œn cazul neconstituirii
garan˛iei, contractul de furnizare poate fi reziliat de c„tre
furnizor Ón baza unei notific„ri trimise de acesta, rezilierea
oper‚nd de drept, f„r„ punere Ón Ónt‚rziere ∫i f„r„ nici o
alt„ formalitate.
Œn cazul neÓndeplinirii obliga˛iei de plat„ reprezent‚nd
contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale
prestate, Ón termen de 45 de zile calendaristice de la data
emiterii facturii, furnizorul va trece de drept la executarea
garan˛iei constituite de c„tre consumatorul casnic, astfel:
a) Ón cazul Ón care contravaloarea facturii neachitate
este mai mic„ dec‚t garan˛ia constituit„, consumatorul
casnic este obligat s„ reconstituie garan˛ia, Ón termen de
15 zile calendaristice de la data execut„rii, calculat„ la
pre˛ul final reglementat al gazelor naturale, inclusiv T.V.A.,
valabil la data reconstituirii acesteia ∫i pentru cantitatea
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prev„zut„ la lit. D; nerespectarea termenului de
reconstituire a garan˛iei atrage Óntreruperea furniz„rii
gazelor naturale f„r„ preaviz, urmat„ de posibilitatea
rezilierii contractului dup„ 20 de zile calendaristice de la
data Óntreruperii; reluarea furniz„rii se va face Ón termen de
24 de ore, Ón situa˛ia Ón care consumatorul casnic Ó∫i
achit„ tarifele aferente reconect„rii ∫i constituie garan˛ia Ón
condi˛iile prev„zute la lit. D; sunt exceptate de la obliga˛ia
relu„rii furniz„rii Ón termen de 24 de ore cazurile Ón care
contractul de furnizare a fost reziliat;
b) Ón cazul Ón care contravaloarea facturii neachitate
este mai mare dec‚t garan˛ia constituit„, se va proceda la
Óntreruperea furniz„rii gazelor naturale f„r„ preaviz, urmat„
de posibilitatea rezilierii contractului dup„ 20 de zile
calendaristice de la data Óntreruperii; reluarea furniz„rii se
va face Ón termen de 24 de ore, Ón situa˛ia Ón care
consumatorul casnic Ó∫i achit„ integral obliga˛iile de plat„
scadente, tarifele aferente reconect„rii ∫i constituie garan˛ia
Ón condi˛iile prev„zute la lit. D; sunt exceptate de la
obliga˛ia relu„rii furniz„rii Ón termen de 24 de ore cazurile
Ón care contractul de furnizare a fost reziliat.“
5. Literele k), l), m), o) ∫i p) din cadrul punctului 2 al
capitolului II îDrepturile ∫i obliga˛iile furnizorului de gaze
naturale“ vor avea urm„torul cuprins:
îk) s„ furnizeze, la cererea justificat„ a consumatorului
casnic, informa˛ii privind istoricul de consum pe o perioad„
de maximum un an anterior solicit„rii;
l) s„ r„spund„ ∫i s„ solu˛ioneze sesiz„rile consumatorului casnic privind nerespectarea parametrilor de debit
∫i presiune ∫i a condi˛iilor de calitate a gazelor naturale;
m) s„ r„spund„ ∫i s„ solu˛ioneze reclama˛iile sau
solicit„rile scrise referitoare la Ónlocuirea contorului de
m„surare, schimbarea amplasamentului acestuia, remedierea acestuia ∫i altele asemenea;
.............................................................................................
o) s„ r„spund„ ∫i s„ solu˛ioneze reclama˛iile privind
corectitudinea facturii emise de furnizor;
p) s„ r„spund„ ∫i s„ solu˛ioneze solicit„rile consumatorului referitoare la prestarea serviciului de furnizare,
altele dec‚t cele prev„zute la lit. l), m) ∫i o), conform
reglement„rilor Ón vigoare;“.
6. Litera b) din cadrul punctului 1 al capitolului III
îDrepturile ∫i obliga˛iile consumatorului casnic de gaze
naturale“ va avea urm„torul cuprins:
îb) s„ solicite furnizorului Óntreruperea contra cost a
furniz„rii gazelor naturale, Ón cazul Ón care Óntreruperea
este legat„ de func˛ionarea Ón condi˛ii de siguran˛„ a
instala˛iilor consumatorului, printr-o notificare transmis„
furnizorului cu minimum 15 zile calendaristice Ónainte de
data Óntreruperii, preciz‚nd totodat„ ∫i data relu„rii
furniz„rii;“.
7. Litera p) din cadrul punctului 2 al capitolului III
îDrepturile ∫i obliga˛iile consumatorului casnic de gaze
naturale“ se abrog„.
8. Literele q) ∫i r) din cadrul punctului 2 al capitolului III
îDrepturile ∫i obliga˛iile consumatorului casnic de gaze
naturale“ devin literele p) ∫i q).
Art. II. — Anexa nr. 2 îCondi˛ii generale de contractare
pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale“ la
Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Gazelor Naturale nr. 308/2005, publicat„ Ón

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie
2005, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Punctul 3 al capitolului I îCerin˛e generale“ va avea
urm„torul cuprins:
î3. Contravaloarea gazelor naturale se determin„ prin
Ónmul˛irea cantit„˛ii de gaze naturale facturate cu pre˛ul
final reglementat al gazelor naturale.“
2. Punctul 5 al capitolului I îCerin˛e generale“ va avea
urm„torul cuprins:
î5. Furnizorul nu va efectua revizii tehnice la sistemul
de distribu˛ie a gazelor naturale, de natur„ a afecta
furnizarea gazelor naturale c„tre consumatorii noncasnici a
c„ror activitate are caracter sezonier, Ón perioada Ón care
ace∫tia Ó∫i desf„∫oar„ activitatea.“
3. Litera d) din cadrul literei D a punctului 1 din
capitolul II îDrepturile ∫i obliga˛iile furnizorului de gaze
naturale“ va avea urm„torul cuprins:
îd) constatarea de c„tre furnizor a unor interven˛ii de
natur„ a influen˛a m„surarea corect„ a consumului;“.
4. Litera i) a punctului 2 al capitolului II îDrepturile ∫i
obliga˛iile furnizorului de gaze naturale“ va avea urm„torul
cuprins:
îi) s„ furnizeze, la solicitarea consumatorului noncasnic,
contra cost, informa˛ii privind istoricul de consum pentru o
perioad„ de maximum un an anterior solicit„rii;“.
5. La punctul 2 al capitolului II îDrepturile ∫i obliga˛iile
furnizorului de gaze naturale“, dup„ litera v) se introduce
litera w) cu urm„torul cuprins:
îw) s„ aduc„ la cuno∫tin˛„ consumatorului noncasnic,
prin intermediul mass-media, orice modificare a pre˛ului
final reglementat, prin ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.“
6. Litera b) a punctului 1 al capitolului III îDrepturile ∫i
obliga˛iile consumatorului noncasnic de gaze naturale“ va
avea urm„torul cuprins:
îb) s„ solicite Ón scris Óntreruperea contra cost a
furniz„rii gazelor naturale, printr-o notificare transmis„
furnizorului cu minimum 15 zile calendaristice Ónainte de
data Óntreruperii, preciz‚nd ∫i data relu„rii furniz„rii;“.
7. Litera o) a punctului 2 al capitolului III îDrepturile ∫i
obliga˛iile consumatorului noncasnic de gaze naturale“ va
avea urm„torul cuprins:
îo) s„ achite toate obliga˛iile de plat„ p‚n„ la termenul
de reziliere a contractului;“.
8. Capitolul V îR„spunderea contractual„“ va avea
urm„torul cuprins:
îŒn cazul consumului fraudulos constatat de organele
competente, consumatorul datoreaz„ furnizorului desp„gubiri
pentru gazele naturale consumate fraudulos, conform
prejudiciului cauzat; suma datorat„ cu titlu de desp„gubiri
va fi cel pu˛in la nivelul contravalorii unei cantit„˛i de gaze
naturale calculate la debitul maxim instalat, pentru 24 de
ore, pe o perioad„ de 3 luni.“
Art. III. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor
Naturale ∫i p„r˛ile la contractele de furnizare reglementat„
a gazelor naturale pentru consumatorii captivi vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentei decizii.
Art. IV. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data de
11 iunie 2005.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Gazelor Naturale,
™tefan Cosmeanu
Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 458
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AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

DECIZIE
privind modificarea Contractului-cadru de distribu˛ie a gazelor naturale
Av‚nd Ón vedere prevederile Deciziei pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor
Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor ∫i metodelor pentru aprobarea pre˛urilor ∫i stabilirea tarifelor
reglementate Ón sectorul gazelor naturale, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 8 lit. m), respectiv ale art. 10 alin. (4) ∫i (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.
Art. I. — Anexa îContract-cadru de distribu˛ie a gazelor
naturale — clauze specifice de contractare“ la Decizia
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 225 din
17 martie 2005, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Distribuitorul are obliga˛ia s„ pun„ la dispozi˛ie
beneficiarului, la cererea acestuia, cu titlu gratuit, Condi˛iile
generale de contractare a serviciilor de distribu˛ie a gazelor
naturale, aprobate prin decizie a pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale.“
2. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Prezentul contract se Óncheie pentru intervalul
....—..... . Prelungirea duratei de valabilitate a contractului
se poate realiza cu acordul expres al p„r˛ilor. Neanun˛area
Ón scris, de c„tre oricare dintre p„r˛i, a inten˛iei sale de a
nu prelungi contractul, cu minimum 30 de zile
calendaristice Ónainte de expirarea duratei de valabilitate a
contractului, atrage prelungirea de drept a acestuia pentru
o durat„ egal„ cu aceea convenit„ ini˛ial.“
3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 5. — (1) Facturarea contravalorii serviciilor de
distribu˛ie a gazelor naturale se realizeaz„ Ón baza
cantit„˛ilor de gaze naturale predate/preluate de c„tre
distribuitor, care sunt consemnate Ón procesele-verbale
Óntocmite lunar la punctele de predare/preluare comercial„.“
4. Alineatul (3) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Plata contravalorii serviciilor de distribu˛ie a gazelor
naturale se face Ón termen de 15 zile calendaristice de la
data emiterii facturii de c„tre distribuitor. Œn cazul Ón care
scaden˛a este zi nelucr„toare, termenul se socote∫te
Ómplinit Ón urm„toarea zi lucr„toare.“

5. La alineatul (2) al articolului 6 litera a) va avea
urm„torul cuprins:
îa) aplicarea unei cote a major„rilor de Ónt‚rziere dup„
cum urmeaz„:
— pentru furnizorii care contracteaz„ servicii de
distribu˛ie a gazelor naturale, pentru cantit„˛ile destinate
consumatorilor captivi — egal„ cu nivelul dob‚nzii datorate
pentru neplata la termen a obliga˛iilor bugetare, pentru
fiecare zi de Ónt‚rziere, Óncep‚nd cu a 16-a zi
calendaristic„ de la data emiterii facturii ∫i p‚n„ la
achitarea integral„ a acesteia, inclusiv ziua pl„˛ii, Ón cazul
neÓndeplinirii obliga˛iei de plat„ Ón termenul de gra˛ie
prev„zut de Legea nr. 469/2002 privind unele m„suri
pentru Ónt„rirea disciplinei contractuale, cu modific„rile
ulterioare;
— pentru consumatorii eligibili ∫i pentru furnizorii care
contracteaz„ servicii de distribu˛ie a gazelor naturale,
pentru cantit„˛ile destinate consumatorilor eligibili — o cot„
egal„ cu nivelul dob‚nzii datorate pentru neplata la termen
a obliga˛iilor bugetare, majorat„ cu 50%, Óncep‚nd cu a 16-a
zi calendaristic„ de la data emiterii facturii ∫i p‚n„ la
achitarea integral„ a acesteia, inclusiv ziua pl„˛ii, Ón cazul
neÓndeplinirii obliga˛iei de plat„ Ón termenul de gra˛ie
prev„zut de Legea nr. 469/2002, cu modific„rile ulterioare;“.
6. Litera d) a articolului 8 va avea urm„torul cuprins:
îd) la cererea beneficiarului, prin denun˛are unilateral„,
Ón baza unei notific„ri prealabile adresate celeilalte p„r˛i cu
cel pu˛in 75 de zile calendaristice Ónainte de momentul Ón
care denun˛area devine efectiv„. Denun˛area devine
efectiv„ sub condi˛ia achit„rii tuturor obliga˛iilor de plat„.“
Art. II. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor
Naturale, precum ∫i p„r˛ile din contractele de distribu˛ie a
gazelor naturale vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentei decizii.
Art. III. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data de
11 iunie 2005.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Gazelor Naturale,
™tefan Cosmeanu
Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 459.
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AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR

DECIZIE
privind modificarea Condi˛iilor generale de contractare a serviciilor
de distribu˛ie a gazelor naturale
Av‚nd Ón vedere prevederile Deciziei pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor
Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor ∫i metodelor pentru aprobarea pre˛urilor ∫i stabilirea tarifelor
reglementate Ón sectorul gazelor naturale, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) ∫i (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.
Art. I. — Anexa îCondi˛ii generale de contractare a
serviciilor de distribu˛ie a gazelor naturale“ la Decizia
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 295 din 8 aprilie
2005, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Litera b) a literei C din cadrul punctului 1 al
capitolului II îDrepturile ∫i obliga˛iile distribuitorului“ va
avea urm„torul cuprins:
îb) nerespectarea programului de distribu˛ie a gazelor
naturale, anexa nr. 1 la contractul de distribu˛ie a gazelor
naturale — clauze specifice de contractare; Ón acest caz,
limitarea va fi aplicat„ pentru locul de consum unde s-a
constatat dep„∫irea;“.
2. Litera c) din cadrul punctului 1 al capitolului III
îDrepturile ∫i obliga˛iile beneficiarului“ va avea urm„torul
cuprins:
îc) s„ solicite distribuitorului Óntreruperea, contra cost, a
distribu˛iei gazelor naturale, Ón cazul Ón care Óntreruperea
este legat„ de func˛ionarea Ón condi˛ii de siguran˛„ a
instala˛iilor sale, printr-o notificare transmis„ distribuitorului
cu minimum 15 zile calendaristice Ónainte de data
Óntreruperii, preciz‚nd totodat„ ∫i data relu„rii serviciului de
distribu˛ie.“

3. Punctele 4 ∫i 5 din cadrul capitolului IV îCondi˛ii de
prestare a serviciului de distribu˛ie a gazelor naturale“ se
abrog„.
4. Punctul 6 din cadrul capitolului IV î Condi˛ii de
prestare a serviciului de distribu˛ie a gazelor naturale“
devine punctul 4.
5. Capitolul V îR„spunderea contractual„“ va avea
urm„torul cuprins:
î1. Œn cazul consumului fraudulos de gaze naturale,
constatat de organele competente, beneficiarul va datora
distribuitorului daune-interese, conform prejudiciului cauzat,
Ón condi˛iile legisla˛iei Ón vigoare.
2. Nivelul daunelor-interese prev„zute la pct. 1 nu va
putea fi inferior unei valori egale cu echivalentul
contravalorii cantit„˛ii de gaze naturale, calculat„ la debitul
maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioad„ de 3 luni.“
Art. II. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor
Naturale, precum ∫i p„r˛ile din contractele de distribu˛ie a
gazelor naturale vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentei decizii.
Art. III. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data de
11 iunie 2005.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Gazelor Naturale,
™tefan Cosmeanu
Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
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