
so achite facturile reprezentond contravaloarea serviciilor prestate de cotre furnizor, ~i,
dupe caz, rnojorcrile de lntorziere, precum si tariful aferent reconectcril sl remedierii
defectiunilor constatate in urma verificdrilor/reviziilor tehnice, in termenul ~i in conditiile
prevozute in contractulincheiat cu acesta;
so perrnito accesul reprezentantului operatorului de sistem in scopul rnontorii/dernontorii.
siqildrii, intretinerii, verificdrii sau citirii indexului echipamentului de rnosurore. in situotio in
care acesta este amplasat pe proprietatea sa;
so nu deterioreze echipamentul de mosurcre, sigiliile metrologice si ale operatorului de
sistem, precum ~i toate celelalte instolctii ale operatorului de sistem amplasate pe
proprietatea sa;
so sesizeze imediat furnizorul/operatorul de sistem in legotura cu orice defectiune pe care 0

constata in functlonoreo echipamentului de mosurore ~i a instolctiilor operatorului
sistemului la care este racordat, amplasate pe proprietatea sa;
so folosecsco exclusiv aparate de utilizare care respecta cerintele leqislctiei in vigoare si so
efectueze verificarea perlodlco a acestora, in conformitate cu reglementorile in vigoare;
so incheie un contract cu un operator economic autorizat de ANRE pentru a efectua, contra
cost, verificarea sl revizia tehnlco periodlco a instolotiet de utilizare, in conformitate cu
normele tehnice specifice aprobate de ANRE;operotiunile de verificare tehnicc a instolotiei
de utilizare se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie tehnico la maximum 10 ani.
so permito accesul reprezentantului operatorului economic autorizat de ANRE pentru a
efectua verificarea sl revizia tehnico periodicc a instolotlel de utilizare;
so notifice furnizorului orice modificare a elementelor de natura juridicd sau administrativo
avute in vedere la data semnarii contractului de furnizare.

Obligatiile clientilor finali de gaze naturale:

so Isl oleoqo furnizorul si so negocieze direct contracte de furnizare cu acesta;
so cibo acces la sistem in conditiile legii ~i so fie alimentat cu gaze naturale in conformitate
cu prevederile contractu lui de furnizare;
so solicite si so primeosco penolitotile suportate de cctre furnizor/operatorul de sistem
pentru neindeplinirea obliqctiilor:
so solicite si so primeosco de la furnizor toate datele relevante privind propriul consum,
referitoare la cantitatea de gaze naturale consumoto lunar si anual, exprimotc in mc ~i
MWh, pe ultimii 5 ani, faro so i se perceopo costuri suplimentare pentru acest serviciu;
so i~i schimbe furnizorul in mod gratuit, cu respectarea conditiilor contractuale, in termen
de 21zile de la data solicitdrii. conform procedurii aprobate de ANRE;
so i se puna la dispozitie de cotre furnizor cel putin douo rnodolitoti de plata;
so solicite furnizorului intreruperea furnizoril gazelor naturale, in cazul in care intreruperea
este legato de functioncreo in condltii de slquronto a instolctillor proprii sau ale
operatorului de sistem;
so solicite furnizorului modificarea ~i completarea contractului incheiat cu acesta;
so fie notificat de cotre furnizor in mod corespunzotor cu privire la orice intentie de
modificare a contractului sl so fie informat, in momentul notiflcorli, cu privire la dreptul de a
denunto contractu I, in cczul in care nu accepta noile conditii:
so solicite furnizorului/operatorului de sistem so ia mosuri pentru remedierea defectiunilor
survenite;
so primecsco un decont final de lichidare, dupe schimbarea furnizorului de gaze naturale, in
termen de 6 soptomdni de la schimbarea furnizorului.

Drepturile cllentilor finali de gaze naturale:
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