Contract de furnizare a gazelor naturale si prestari servicii pentru clienti casnici
Nr………..….din data de……………………………….Cod abonat Pado……….…

PADO GROUP INFRASTRUCTURES S.R.L. cu sediul in Targu Mures, bulevardul Pandurilor, nr. 54, judetul Mures, email office@padogroup.ro, telefon 0723086263, fax 0365445973, nr.ORC J26/654/2006, CUI RO 18604832, cod IBAN
nr. RO02RZBR0000060007901007, reprezentată legal de Ignat Anica, în calitate de Administrator, titular al Licenţei de
furnizare a gazelor naturale nr. 1896 din data de 20.11.2013.
Si,
Consumator casnic…………………………………………………domiciliul in localitatea ………………..………….....
str.………………………………………………….…….jud……………………,,nr…………………………………...
CNP……………………………………, telefon…………………, e-mail……………………………………………...........
Denumit in continuare client si consumator de gaze naturale pentru locul de consum ;
din localitatea………………….…….., str………………………..……………..., nr………….., judetul………………..
Adresa de corespondenta daca difera de pct. 1 din contract.
localitatea....................................., str..................................................., nr................, ap........., judetul.......................
Presiunea minima de furnizare a gazelor naturale va fi de 0.025 (bar).
Art. 1. Obiectul contractului. Obiectul prezentului contract il constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor
naturale in regim concurential, desemnand ansamblul de activitati si operatiuni, pentru sau in legatura cu furnizarea
gazelor naturale, precum si prestarea serviciilor de verificare/ revizie a instalatiilor de utilizare gaze naturale, de proiectare
a instalatiilor de utilizare gaze naturale, de modificarare a instalatiilor de utilizare gaze naturale, toate aceste servicii avand
pret separat.
Furnizarea gazelor naturale in regim concurential pentru consumatori finali casnici, incepand cu data
de……………..
Art. 2. Durata contractului. Prezentul contract se incheie pe perioada nedeterminata.
Art. 3. Pretul contractual. Pretul final contractual al gazelor naturale furnizate, se exprima in lei/MWh, corespunzand
incadrarii consumatorului in categoria de consum, conform Anexei 1 la prezentul contract, parte integranta din acesta.
Pretul final contractual este cu servicii reglementate incluse: pret gaze naturale, tarif de transport (reglementat), tarif de
distributie (reglementat). Pretul final nu include TVA si/sau Accize.
Modificarea preturilor se face prin publicarea Ofertei tip pe site-ul societatii la adresa http://www.padogroup.ro/oferte/
si afisarea la puntele de lucru ale furnizorului, clientul fiind notificat in acest sens (Anexa nr.1 la factura), fara a mai fi
nevoie de act aditional.
Ofertele se considera acceptate de catre consumatori in momentul semnarii de catre acestia a cererii de furnizare gaze
naturale.
Noile oferte se considera acceptate de catre clienti in lipsa unei comunicari scrise privind refuzul acesteia,
In cazul in care consumatorul nu este de acord cu modificările anunţate, acesta are dreptul de a renunţa la contract,
respectând prevederile contractuale şi legale în vigoare, conform atr.17 din prezentul contract.
Preţul serviciilor prestate aferente prezentului contract sunt specificate in Anexa1 la contract, pentru fiecare activitate in
parte: Verificarea Tehnica Periodica a I.U. Gaze - o data la 2 ani, Revizia Tehnica Periodica a I.U. Gaz - o data la 10
ani.Plata acestor servicii se poate achita integral sau in transe, conform intelegerii intre parti.
*Informatii actualizate privind toate preturile/tarifele sunt afisate pe siteul www.padogroup.ro la sectiunea “Oferte” si la
punctele de lucru ale societatii.
Art. 4. Determinarea consumului de gaze naturale. Cantitatile de gaze naturale furnizate consumatorului se stabiesc
lunar, estimat pentru lunile in care nu se face citire, urmand a se face regularizarea in luna in care operatorul de distributie
comunica citirile.
Art. 5. Facturarea. Furnizorul factureaza contravaloarea gazelor naturale furnizate si a serviciilor aferente pe baza
cantitatiilor transmise lunar, de catre operatorul Sistemului de Distributie din zona; clientul are posibilitatea de a
transmite lunar consumul de gaz in perioada 25 – sfarsitul lunii.

Art.6. Modalitatile de transmitere a facturilor puse la dispozitia clientului sunt urmatoarele: format electronic pe email, informare prin sms, sau format tiparit, in functie de optiunea clientului.
Art.7.Modalitate de plata: Contravaloarea facturilor emise se poate achita
a) Prin depunere in oricare dintre conturile bancare mentionate pe factura; b) Prin virament bancar; c) Direct la unul din
punctele de lucru ale societatii din: - Tarnaveni - str. Partizanilor nr.18 si - Targu Mures - str.Koos Ferenc nr.6/1
Art. 8. Explicatii de calcul pentru conversia metrii cubi - energie : 1 mmc x PCS = 1MWh (unde : mmc = mie metrii
cubi, PCS = putere calorifica superioara, MWh = MegaWattora).
Art. 9. Modalitatea de incadrare in categoriile de consum. Incadrarea consumatorului intr-o anumita categorie de
consum se face de catre furnizor, cu acordul operatorului de distributie, pentru fiecare loc de consum in parte, in functie
de istoricul de consum inregistrat, pentru o perioada determinata de un an, in intervalul 1 ianuarie- 31 decembrie anul
anterior. In cazul unui consumator, pentru care nu exista istoric de consum, incadrarea se va face de catre furnizor avand
in vedere debitul maxim instalat aferent locului de cosum. In cazul reincadrarii consumatorului in alta categorie de
consum, furnizorul va returna sau recupera diferenta rezultata.
Art. 10. Calitatea serviciilor de furnizare a gazelor naturale. Furnizorul asigură un sistem de comunicare cu clienţii,
prin care oferă posibilitatea informării asupra aspectelor de interes, în legătură cu furnizarea gazelor naturale. Furnizorul
va asigura prin intermediul distribuitorului continuitatea în alimentarea cu gaze naturale, cu excepţia clienţilor
întreruptibili de siguranţă, conform reglementărilor în vigoare. Furnizorul va livra, prin intermediul distribuitorului, gaze
naturale care să respecte condiţiile de calitate prevăzute în legislaţia în vigoare. Presiunea de furnizare a gazelor naturale
la intrarea în instalaţia de utilizare va fi asigurată prin intermediul distribuitorului conform valorilor precizate în acordul
de acces. Calitatea serviciilor oferite respecta conditiile de calitate si siguranta conform ord. nr. 89/2018, conf. legii
energiei electice si a gazelor naturale nr.123/2012 si 127/2014, ord ANRE 37/2007, ord.86/2009, ord.106/2014,
ord.16/2015, ord.179/2015, ord.29/2016, cu toate completarile si modificarile aduse.
Art. 11. Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale.
Furnizorul are obligatia de a asigura furnizarea gazelor naturale in mod continuu, cu resprectarea presiunii minime
prevazute in contract, precum si a conditiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, sa factureze lunar
contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, sa informeze consumatorul asupra preturilor practicate si
metodelor de calcul al pretului final, sa solutioneze sesizarile consumatorilor privind serviciul de furnizare, conf.ord.
ANRE nr.16/2015, sa informeze consumatorul cu privire la obligatiile furnizorului care deriva din Standardul de
performanta pentru activitatea de furnizare, sa plateasca penalitati conf. ord ANRE nr.37/2007, sa informeze
consumatorul cu privire la drepturile si obligatiile consumatorului de gaze conf.ord.ANRE nr.29/2016, despre conditiile
comerciale conform ord.106/2014, sa informeze si sa permita consumatorului schimbarea furnizorului de gaze conf.ord. ,
ord.234/2019. Furnizorul are dreptul de a incasa contravaloarea serviciului privind furnizarea de gaze naturale in regim
concurential, pe baza facturilor emise, de a incasa penalitati de intarziere. Furnizorul are dreptul de a rezilia unilateral
contractul, fara nici o alta formalitate in caz de consum fraudulos, in cazul nerespectarii in totalitate a articolului 1 din
prezentul contract, in cazul nerespectari ord. nr. 89/2018, ord. nr. 179/2015, privind verificările si reviziile tehnice ale
instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, legii 123/2012, cu toate modificarile si completarile ulterioare si in celelalte
cazuri prevazute de lege.
Art.12. Protectia datelor personale: PADO GROUP INFRASTRUCTURES SRL respecta si protejeaza datele
Dumneavoastra personale conform prevederiilor legale aplicabile incepand cu data de 25.05.2018, foloseste datele
personale ale clientilor, doar in scop contractual, respectand prevederile legale aplicabile, pentru a facilita desfasurarea
activitatiilor aflate in legatura cu contractele de furnizare a gazelor naturale si prestari servicii, realizarea unor interese
legitime in beneficiul clientului. Siguranta datelor personale este importanta pentru noi, protejam datele tale cu carcter
personal cum ar fii:
Nume, Prenume, CNP, adresa de email, numar de telefon si alte date care sunt obligatorii a fi trecute in contractele
comerciale.Scopul principal al acestei reglementari este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui
climat de incredere.
Pentru că respectăm viața Dumneavoastra privată ne conformăm noilor prevederi legale.
Art. 13. Drepturile si obligatiile consumatorului casnic de gaze naturale.
Consumatorul are dreptul: sa fie alimentat cu gaze naturale in baza contractului de furnizare, sa solicite furnizorului
intreruperea alimentarii cu gaze naturale inclusiv in cazul in care intreruperea este legata de functionarea in conditii de
siguranta a instalatiilor proprii, sa solicite informatii cu privire la serviciul de furnizare a gazelor naturale oferit, sa fie
informat cu privire la toate modificarile legislative si comerciale.

Sa schimbe furnizorului de gaze Conform Ord. ANRE nr.234/2019, privind dreptul clientului final de a-si schimba
furnizorul de gaze in mod nediscriminatoriu si fara plata unor taxe sau penalitati, lista furnizorilor de gaze licentiati poate
fi accesata pe siteul www.anre.ro la sectiunea gaze naturale/ informatii de interes public/ furnizori gaze naturale,
termenul pentru schimbarea furnizorului fiind de 21 zile calendaristice. La schimbarea furnizorului, clientul va primi
decontul final in termen de 42 de zile de la data schimbarii frunizorului, cf. ord ANRE nr.234/2019, art.17, alin.1.
Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, in cazul in care nu este de acord cu modificările anunţate,
acesta respectând prevederile contractuale legale în vigoare si dupa achitarea integrala a datoriilor fata de furnizor.
Art.14.Consumatorul are urmatoarele obligatii: Sa achite integral si la termen factura emisa de furnizor, reprezentand
contravaloarea serviciului pentru furnizarea in regim concurential a gazelor naturale si a serviciilor prestate, precum si a
majorarilor de intarziere aferente, sa foloseasca exclusiv aparate de utilizare care respecta cerintele legislatiei in vigoare.
sa permita accesul si sa efectueze verificarea/revizia tehnica periodica a acestora, sa nu realizeze interventii neautorizate
asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale conf.NTPEE 2008-2009, ord ANRE nr. 179/2015. Sa
suporte cheltuielile legate de buna functionare in conditii de siguranta a instalatiei de utilizare gaze, sa efectueze executia
si modificarile instalatiei de utilizare numai pe baza aprobarilor legale si numai cu operatori economici autorizati conf. ord
ANRE nr.98/2015, si instalatori autorizati conform ord ANRE nr.83/2014, ord.ANRE 213/2019.Sa sesizeze imediat
furnizorul sau distribuitorul cu orice defectiune pe care o constata in functionarea instalatiei de utilizare in conditi de
siguranta, la numerele de telefon existente pe factura de gaze si pe Instructiunile de utilizare a gazelor naturale pag.6, din
prezentul contract, sa permita accesul in vederea citirii indexului echipamentului de masurare in situatia in care
echipamentul de masurare se afla pe proprietatea consumatorului.
*Exploatarea instalatiilor de utilizare si a aparatelor consumatoare de gaze naturale se face de catre beneficiar
conform NTPEE 2008-2009, legii nr. 123/2012 si 127/2014 cu modificarile si completarile ulterioare si conform fisei
tehnice a aparatului, date de catre producator.
Art. 15. Raspunderea contractuala. Plata contravalori facturii reprezentand serviciile de furnizare a gazelor naturale si
a serviciilor prestate se face in termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii de catre
consumator in termen de 30 zile, atrage majorari de intarziere in valoare de 0,2 % zi, conform prevederilor standard si
sistarea furnizarii gazelor naturale dupa 45 zile calendaristice, cu notificare prealabila de 5 zile.
Reluarea furnizarii se va face dupa efectuarea platii integrale a facturii, a penalitatiilor de intarziere, a cheltuielilor
ocazionate de intreruperea si reluarea furnizarii si constituirea unei garantii in echivalentul celei mai mari cantitati lunare
consumate de catre client din istoricul de consum al acestuia. Cuantumul cheltuielilor ocazionate de intreruperea si
reluarea furnizarii sunt stabilite de catre operatorul de sistem, furnizorul avand obligatia sa informeze consumatorii in
legatura cu valoarea tarifelor practicate de acesta. Factura constituie preaviz in cazul neindeplinirii obligatiilor de plata.
Art. 16. Modalitate de transmitere a plangerilor: Scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax la
nr.0365445973, pe e-mail la adresa. office@padogroup.ro, completand formularul de inregistrare si solutionare a
plangerilor pe siteul societatii la adresa www.padogroup.ro/furnizare_gaze, termenul de solutionare fiind de 15 zile
lucratoare de la data primirii plangerii, Solutionarea divergentelor si a litigiilor se vor rezolva pe cale amiabila, corecta si
transparenta daca este posibil acest fapt, daca nu, se vor rezolva in instanta judecatoreasca.
Art. 17. Incetarea contractului. Contractul de furnizare a gazelor naturale si a prestarilor de servicii inceteaza:
a) In caz de neplata a facturilor, a majorariilor de intarziere si a tarifelor ocazionate de intreruperea si reluarea furnizarii
gazelor;
b) In cazul declansarii procedurii falimentului furnizorurlui printr-o hotarare judecatoreasca ;
c) Prin denuntare unilaterala de catre consumator in termen de 30 de zile calendaristice, in cazul neacceptari conditiilor,
preturilor s-au tarifelor practicate de furnizor ;
d) Prin acordul partilor. Furnizorul poate rezilia unilateral contractul, fara nici o alta formalitate in caz de consum
fraudulos, in cazul nerespectarii in totalitate a articolului 1, din prezentul contract si in celelalte cazuri prevazute de lege.
Art. 18. Clauze finale. Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului comercial, Codului civil si
cu celelalte reglementari specifice in vigoare. Clauzele prezentului contract pot fi modificate si/sau completate prin acte
aditionale, cu acordul partilor, cu conditia ca acestea sa nu contravina prevederilor contractului-cadru, precum si altor
prevederi legale in vigoare. Prezentul contract se considera modificat, in situatia modificarii de drept, in situatia
modificarii contractului cadru, care a stat la baza perfectarii acestuia, a modificarii preturilor finale sau a incadrarii
consumatorului casnic, in alta categorie de consum, conform legislatiei.

Conditiile standard pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii casnici in regim de piata stabilesc cadrul general
aplicabil relatiilor contractuale derulate intre furnizor si consumator, conf ord.ANRE nr.106/2014 si ord. 29/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare.Prin semnarea prezentului contract partiile accepta ca in toate raporturile
contractuale sa respecte conditiile standard pentru furnizarea gazelor naturale. Prezentul contract a fost incheiat in doua
exemplare avand aceeasi valoare juridica, cate un exemplar pentru fiecare partre contractanta, si intra in vigoare la data
semnarii.La inceperea derularii prezentului contract
SC PADO GROUP INFRASTRUCTURES S.R.L va efectua, contra cost, verificarea istalatiei de utilizare gaze naturale in
vederea asigurarii legalitatii si sigurantei in functionare a aparatelor consumatoare de gaze naturale (art. 1 din prezentul
contract).
*Sunt informat (a) in legatura cu continutul conditiilor standard pentru furnizarea gazelor naturale si a regulamentului de
furnizare gaze conf.ord.ANRE 29/2016,ord.ANRE nr.234/20.12.2019
Programul de consum:
Consumul din tabelul de mai jos va fi baza de calcul pentru o eventuala factura, in cazul in care intr-o luna
contorul dvs. nu se va putea citi.

Luna

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Consum total

Istoric de consum al anului /
cantităţi lunare determinate în baza
profilului de consum anual
Volum (mc) Energie (KWh)
-

SC PADO GROUP INFRASTRUCTURES SRL

Program de consum solicitat de
consumator*
Volum (mc)

Energie (KWh)

BENEFICIAR

Anexa nr.1
la contract nr..............................................
Pretul final al gazelor naturale in regim de piata, la data incheierii prezentului contract este:
Categorii de clienţi casnici (lei/MWh)

Pret (lei/MWh)

C.1.Consum maxim anual < 280 MWh

134.15

C.2. Consum maxim anual > 280 MWh < 2800 MWh

134.10

Preţurile afişate nu conţin TVA, Acciză,Preturile pot fi modificate in functie de preturile pietei, clientul fiind notificat
anterior perioadei de facturare, prin anexa nr.1 la factura anteriora perioadei care se modifica. Informatii actualizate
privind toate preturile/tarifele sunt afisate pe siteul www.padogroup.ro la sectiunea “Oferte” sau la punctele de lucru.
Pretul altor servicii, la data incheierii prezentului contract:
Tarif
(fara
Tarif (cu TVA)
Serviciul prestat
TVA)
Intocmit documentatie in vedere obtinerii Acord de Acces de la OSD pentru:
Modificari de natura administrativa ( schimbare de nume in SD)
40,34 lei
48,00 lei
Modificari de natura tehnica a instalatiei de utilizare gaze
Verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale ( lei / punct de
30,25 lei
36,00 lei
ardere )
Revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale ( lei / punct de
42,85 lei
51,00 lei
ardere )
Remedierea defectelor constatate ( lei / ora / instalator )
42,85 lei
51,00 lei
Dezafectarea tronsonului/tronsoanelor din instalaţia de utilizare a gazelor
30,25 lei
36,00 lei
naturale executat/executate fără forme legale ( lei / ora / instalator )
Executie instalaţia de utilizare a gazelor naturale
30,25 lei
36,00 lei
Verificare periodica ISCIR – CT ( lei / aparat consumator )

75,63 lei

90,00 lei

Verificare periodica ISCIR – AI ( lei / aparat consumator )

65,54 lei

78,00 lei

Verificare periodica ISCIR – CV ( lei / aparat consumator )

55,46 lei

66,00 lei

Detector gaze + electrovalva + montaj ( lei / buc )

201,68 lei

240,00 lei

SERVICE-ul aparatelor consumatoare in caz de defectiune din exploatare se face contra cost de FIRMA SPECIALIZATA
partenera a SC Pado Group Infrastructures SRL. Plata serviciilor efectuate de SC Pado Group Infrastructures SRL se
factureaza si se incaseaza impreuna cu contravaloarea gazelor naturale furnizate.Neefectuarea serviciilor obligatorii cu SC
Pado Group Infrastructures SRL conform contractului, inseamna neindeplinirea in totalitate a conditiilor art.1 din contract
si poate duce la rezilierea unilaterala a contractului sau la renegocierea termenilor contractuali, clientul final are dreptul
sa-si schimbe furnizorul de gaze in mod nediscriminatoriu si fara plata unor taxe sau penalitati. Lista furnizorilor de gaze
licentiati poate fi accesata pe siteul www.anre.ro la sectiunea gaze naturale/informatii de interes public/furnizori gaze
naturale.Serviciile obligatorii impuse de ANRE au scopul de a asigura SIGURANTA de functionare a Instalatiei de
Utilizare a gazelor naturale, pe intreg traseul lor.
SC PADO GROUP INFRASTRUCTURES SRL
BENEFICIAR

INSTRUCŢIUNI

-


-

-

-

-

-

-

pentru utilizarea gazelor naturale
Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care răspunde
pentru buna lor funcţionare.
•
Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii şi se
efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE.
•
Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la intervale de doi ani.
Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani şi în următoarele situaţii:
în cazul neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;
după orice eveniment care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.
•
Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea
produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni:
Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni:
ventilarea permanentă a încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi;
controlul tirajului coşului de evacuare a gazelor de ardere pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate
la acesta; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure
tirajul (curăţirea coşului, curăţirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică, etc.);
controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi; dacă robinetul este deschis, acesta se
închide şi se ventilează încăperea respectivă precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, aprinderea
focului se face numai după aerisirea completă;
asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoşi (prin: deschiderea uşiţelor
cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);
verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz;
ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.

La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare, se fac
următoarele operaţiuni:
aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;
apropierea aprinzătorului de arzător;
deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.
•
Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea
directă cu chibrituri, hârtie etc.
•
Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi automatizate se face conform
instrucţiunilor producătorului.
•
Stingerea focului:
Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate prin racord flexibil, se face prin închiderea
robinetului de siguranţă, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră.
•
Indicaţii speciale
•
La utilizarea gazelor naturale este interzis:
aprinderea focului dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale;
lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;
modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate;
dormitul în încăperi cu focul aprins;
dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş de fum (reşou, aragaz etc.);
•
Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri:
se sting toate focurile;
se deschid toate uşile şi ferestrele;
nu se aprinde nici o sursă de foc;
nu se manevrează aparate electrice;
nu se doarme în astfel de încăperi;
se anunţă imediat operatorul licenţiat de distribuţie la telefoanele: 0265.200.928/ 0800.800.928
Atentie!
Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendiu.
Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la
coşul de fum, prezintă pericol de moarte.
Am luat la cunostinta, Beneficiar

