
 

 

 

CONTRACT de furnizare a gazelor naturale la clienții casnici eligibili 

 

Numărul ............................. din data  ............................. 

 

A. Părțile contractante 

 

Între CEZ Vânzare S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în localitatea Craiova, str. Calea 

Severinului, nr. 97, etaj 1, județul Dolj, cod poștal 200769, telefon 0251929, fax 0248524834, e-mail 

cez_crc@cez.ro, cod fiscal RO21349608 înscrisă în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj la nr. 

J16/517/2007, licența ANRE de furnizare gaze naturale nr. 1943/13.01.2016, având cod IBAN 

RO57BRDE170SV28512261700 deschis la BRD – Group Societe Generale Sucursala Craiova, reprezentată 

legal prin Cornelia Szabo, Președinte al Directoratului și Marius Cîmpeanu, Membru al Directoratului, 

denumită în continuare furnizor, în calitate de vânzător, pe de o parte, si 

 

............................. cu domiciliul în localitatea ............................. str. ............................. nr. 

............................. bl. ............................. sc. ............................. et. ............................. ap. 

............................. județul/sectorul ............................. telefon fix ............................. telefon mobil 

............................. e-mail ............................. CNP ............................. denumit în continuare Client, în 

calitate de cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract de furnizare a gazelor naturale 

(denumit în continuare Contract). 

 

B. Obiectul și durata contractului 

B.1.(1) Obiectul contractului îl reprezintă serviciul de furnizare a gazelor naturale și reglementarea 

raporturilor contractuale dintre Furnizorul CEZ VANZARE S.A. și client privind condițiile de consum, 

facturare și plată ale gazelor naturale, exprimate in unitati energetice, la locul de consum care face 

obiectul prezentului contract. 

(2) Prezentul contract se completeaza cu prevederile Condiţiilor generale pentru furnizarea gazelor 

naturale, denumite în cele de urmează  CGFGN  CEZ GAZ Optim, care fac parte integrantă din contract și 

sunt publicate pe site-ul furnizorului www.cez.ro/www.cezinfo.ro. La solicitarea Clientului, se pot pune la 

dispoziţie, în mod gratuit, prin unul dintre următoarele mijloace de comunicare: fax, e-mail, direct sau 

prin poştă/curier. 

B.2. (1) Categoria în care se încadrează fiecare Loc de Consum se stabilește în raport de reglementările 

legale în vigoare și prevederile din CGFGN  CEZ GAZ Optim.  

 



 

 

B.3. Clientul declară că va utiliza gazele naturale numai pentru desfășurarea activităților casnice. În 

situaţia în care, la locul de consum care face obiectul prezentului contract de furnizare a gazelor 

naturale, clientul casnic intenţionează să schimbe destinaţia spaţiului sau să utilizeze gazele naturale 

pentru desfăşurarea de activităţi comerciale/ profesionale/ sociale, acesta are obligaţia să notifice în 

scris furnizorul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data de la care gazele naturale vor fi 

utilizate pentru consum noncasnic,  clauzele contractuale urmând  a fi  modificate conform noilor 

condiţii. 

B.4. (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe perioadă determinată de 12 luni, cu 

intrare în vigoare la data de ..........................., iar prestarea efectivă a serviciilor se va realiza după 

punerea în funcțiune a instalatiei de utilizare a gazelor  naturale și/sau după  încheierea  contractelor de 

distribuție și transport de gaze naturale. 

(2) Prezentul contract se prelungește de drept, cu aceeași perioadă pentru care a fost încheiat, la fiecare 

termen de expirare, dacă niciuna dintre părti nu notifică încetarea acestuia cu cel puțin 45 de zile înainte 

de data expirării termenului pentru care a fost încheiat și nici o altă persoană fizică sau juridică nu 

contestă în mod justificat încheierea contractului. 

 

C. Date de identificare loc de consum:  

Denumire loc de consum ..........................., localitatea ..........................., strada ...........................nr. 

...........................bl. ..........................., sc. ...........................et. ...........................ap. ..........................., 

județul/sectorul ..........................., codul tehnic de identificare al punctului de măsurare 

(POD): ...........................  

 

D. Adresa de corespondență: 

Facturile și orice alte documente (notificari, preavize, informări etc.) ce decurg din derularea contractului 

se comunică clientului de către Furnizor, astfel: 

Prin poștă sau curier: 

În format electronic: 

    la adresa de corespondență: ........................... 

     la adresa de e-mail: ........................... 

E. Tarif contractat, facturare și plată 

 

E.1. …………………….. 

E.2. (1) Prețul contractual de vânzare (Pv) a gazelor naturale corespunzător tarifului contractat, la data 

încheierii prezentului contract este: 

 



 

 

CEZ GAZ  OPTIM : …………………lei/MWh  

 

 (2) Prețul contractual de vânzare (Pv), nu include TVA, acciză și alte costuri/taxe reglementate, fiind 

determinat ca suma dintre Prețul de furnizare a gazelor naturale (Pg), tariful de transport si tariful de 

distributie, astfel: Pv = Pg + T + D, unde: 

- Pg reprezintă prețul de furnizare a gazelor naturale. Acesta include si tarifele reglementate aplicate 

pentru prestarea serviciului de înmagazinare și este valabil pe o perioadă de 2 luni de la data încheierii 

prezentului contract; 

- T reprezintă tariful de transport aplicat de către SNGN Transgaz SA. 

- D reprezintă tariful de distribuție aplicat de către operatorul de distribuție pentru locul de consum. În 

cazul clienților racordați la sistemul de transport, tariful de distribuție nu se aplica. 

(3) La data încheierii prezentului contract, Pretul contractual de vânzare (Pv) este determinat astfel: 

……………………………………… 

(4) Prețul de furnizare a gazelor naturale (Pg) şi, după caz, valoarea abonamentului sunt valabile și 

aplicabile raportului contractual, pe o perioadă de 2 luni de la data încheierii prezentului contract. 

(5) Pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale clientul plateşte  contravaloarea tarifelor 

reglementate aferente serviciilor de transport, distribuție, taxa pe valoare adăugată (T.V.A.),  precum și 

orice  alte tarife / costuri  introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării prezentului 

contract conform legislaţiei în vigoare. Aceste costuri se stabilesc în conformitate cu reglementările 

legale în vigoare la momentul facturării şi se regăsesc în cuprinsul fiecărei facturi emise de furnizor în 

baza prezentului contract.  

(6) Tarifele reglementate sunt calculate în funcție de Cantitățile Preluate, zona de distribuție în care se 

află Locul de Consum și de categoria de client final în care se încadrează Locul de Consum. Orice 

modificare a tarifelor reglementate va fi aplicată de la momentul intrării sale în vigoare. 

(7) După expirarea perioadei de valabilitate a preţului de furnizare a gazelor naturale (Pg) şi / sau 

abonamentului, după caz,  Furnizorul își rezervă dreptul de a proceda la modificarea acestora, notificând 

clientului noile valori, cu cel puţin 30 zile înainte de data intrării în vigoare a acestora, printr-o notificarea 

scrisă, anexată la factură, ori prin e-mail sau poștă/ curier, în funcție de opțiunea exprimată de client 

pentru comunicarea corespondenței. Noile valori se vor aplica raportului contractual în baza notificării 

transmise, fără a mai fi necesar a se încheia între părți un act adițional la prezentul contract. 

(8)  În cazul în care clientul nu este de acord cu modificarea prețului și/sau abonamenului, după caz, în 

termen de 15 zile de la data notificării, are obligația de a informa în scris furnizorul cu privire la acest 

fapt, având dreptul să solicite denunţarea unilaterală a prezentului contract, sens în care poate:  

a) să solicite și să opteze pentru o altă ofertă CEZ VÂNZARE S.A. privind serviciul de furnizare a gazelor 

naturale pentu clienții eligibili; 

b) să solicite schimbarea furnizorului de gaze naturale, în condițiile prevăzute de reglementările legale în 

vigoare. 



 

 

(9) Informații actualizate privind prețurile și tarifele aplicabile pot fi obținute de către Client accesând 

site-ul Furnizorului, www.cez.ro/www.cezinfo.ro sau printr-o solicitare transmisă la adresa de e-mail 

cez_crc@cez.ro.  

E.3. (1) Furnizorul va emite și transmite Clientului, de regula lunar, factura aferentă serviciului de 

furnizare a gazelor naturale. 

(2) Pentru perioada de facturare în care Operatorul de distribuție/transport efectuează citirea indexului 

echipamentului de măsurare, facturarea se realizează pe baza consumului comunicat de operator și 

preluat de furnizor. 

(3) Pentru perioadele de facturare în care operatorul de distribuție/transport nu transmite indexul 

contorului, facturarea se realizează în baza  indexului autocitit de client și comunicat  în intervalul de 

timp menționat în facturi. Dacă clientul nu transmite indexul autocitit, facturarea se poate realiza pe 

baza cantităților de gaze naturale prevăzute în Convenția de consum anexată contractului (Anexa nr. 

1) actualizate de operatorul de rețea având în vedere algoritmul de calcul utilizat și a rotunjirilor acestor 

valori, în raport de puterea calorifică superioară a gazului natural distribuit în perioada de referință.  

(4) Factura fiscală va include și orice alte sume aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale, 

precum și orice alte taxe percepute de către Operatorul de distribuție sau transport, care nu sunt incluse 

în prețul contractual de vânzare prevăzut, dar sunt datorate de Client în baza prezentului Contract și 

reglementărilor legale aplicabile (spre exemplu, dar fără a se limita la penalitățile de întârziere, 

contravaloarea taxe deconectare/ reconectare, regularizare categorie de consum, punere în funcțiune 

instalație,etc). 

(5) În cazul în care consumul inregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, Furnizorul va 

proceda la regularizarea consumului, începand cu prima factura emisă după momentul citirii indexului 

echipamentului de măsurare și va emite facturi de regularizare in acest sens. 

 (6) Facturile aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale, vor fi achitate de Client, in termenul de 

scadenta de 15 zile de la data emiterii, data emiterii si termenul de scadență fiind înscrise pe factura. 

(7) Clientul beneficiază de o perioada de grație la plata facturilor emise pentru serviciul de furnizare a 

gazelor naturale de 15 zile de la data scadenta. Astfel, dacă clientul achită contravaloarea facturilor în 

termen de maxim 15 zile de la data scadentă, acesta nu datorează penalitați de întarziere și nu este 

preavizat pentru deconectare. 

(8) Neîndeplinirea obligațiilor de plată de către Client în termen de 15 zile de la data scadentă are drept 

consecință facturarea de către furnizor și plata de către Client a unor penalități de întârziere de 0,02 % 

pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea neachitata la scadenţă, începând cu prima zi după 

data scadenta şi până în ziua plaţii (exclusiv).  

(9) Furnizorul este îndreptațit să întrerupă livrarea gazelor naturale, cu un preaviz, transmis clientului cu 

cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data întreruperii, în cazul în care clientul nu își îndeplinește 

obligațiile de plată (facturile scadente, inclusiv contravaloarea penalitatilor pentru întarziere, 

contravaloarea tarifelor de deconectare / reconectare, etc.) în conformitate cu prevederile prezentului 

contract și reglementările legale aplicabile.  

 



 

 

(10) Periodicitatea de citire (intervalul de timp dintre două citiri consecutive) a indexului contorului în 

vederea facturării pe baza consumului de gaze naturale măsurat este stabilită de operatorul de 

distribuție sau transport. 

(11) Intervalul de timp pentru comunicarea/ preluarea indexului autocitit este de cel puțin 5 zile și este 

comunicat clientului prin intermediul facturii. 

(12) Clientul este obligat să asigure accesul pentru citirea indexului contorului de către reprezentanții 

operatorului de distribuție. 

 

F. Clauze specifice 

F.1. (1) Prin semnarea contractului, părțile acceptă ca în toate raporturile contractuale să respecte 

Condițiile generale pentru prestarea serviciului de furnizarea a gazelor naturale la clienții finali casnici 

eligibili (CGFGN  CEZ GAZ Optim), care fac parte integrantă din prezentul contract și completează 

prevederile acestuia.  

(2) Furnizorul informează Clientul asupra oricăror modificări şi / sau completări ale documentelor 

prevăzute la alin. (1), prin afişarea pe site-ul propriu  www.cez.ro/www.cezinfo.ro, iar la solicitarea 

Clientului, forma actualizată se pune în mod gratuit la dispoziţia acestuia. 

F.2. (1) Prezentul contract poate fi modificat din inițiativa Furnizorului, în perioada de valabilitate a 

prețului și/sau ulterior, în conditiile prevederilor din capitolul “Impreviziunea/modificarea 

circumstanțelor” prevăzute în “Condițiile generale pentru prestarea serviciului de furnizarea a gazelor 

naturale la clienții finali casnici eligibili” (CGFGN  CEZ GAZ), inclusiv în ceea ce privește prețul gazelor 

naturale, cu notificarea prealabilă a Clientului, cu cel puțin 30 zile înainte de data intrării în vigoare a 

modificărilor, cu excepția modificărilor prevăzute prin acte normative, care intră în vigoare de la data 

publicării în Monitorul Oficial al României. Prin schimbări excepționale a împrejurărilor care ar face vădit 

injustă obligarea părții contractante la executarea obligației, se ințelege în principal, dar fără a limita, 

modificarea prețurilor de referință pentru gazele naturale cu mai mult de 20% a costurilor specifice, 

inclusiv modificări ale bazei de calcul sau a metodei de calcul referitoare la achiziție. Prețul de referință 

pentru gazele naturale este definit ca fiind prețul mediu ponderat lunar (PMP-lunar) publicat de Transgaz 

pe https://www.transgaz.ro/ro/clienti/informatii-operationale/calcul-pret-mediu-ponderat-zilniclunar, 

determinat în conformitate cu prevederile art. 102¹ din Codul Rețelei.  

(2) Clientul are dreptul să solicite denunţarea unilaterală a prezentului contract dacă nu este de acord cu 

modificările propuse de Furnizor. 

F.3. Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative, inclusiv prețul contractual de 

vânzare se modifică de drept la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective, 

furnizorul notificând clientului modificările intervenite, prin intermediul primei facturi emise după data 

intrării în vigoare a actelor normative.  

G. Alte clauze 

G.1. (1) Sub rezerva unor dispoziții contrare exprese incluse în Contract, acesta  va putea fi modificat prin 

acordul expres al Părților, exprimat prin act adițional la Contract, încheiat în formă scrisă sau în mod 

automat, ca efect al modificărilor legislative intervenite pe parcursul derulării acestuia. 



 

 

(2) Clientul este de acord cu cesionarea de către Furnizor a prezentului contract, în aceleași condiții 

contractuale, cu înștiințarea prealabilă a Clientului.    

(3) Prezentul Contract, anexele acestuia și Condițiile generale pentru prestarea serviciului de furnizare a 

gazelor naturale la clienții finali casnici eligibili (CGFGN Optim), conțin întreaga înțelegere a Părților, 

înlocuind toate înțelegerile și negocierile anterioare. La data întrării în vigoare a prezentului contract, 

orice alt contract încheiat anterior între părți cu privile la același obiect și loc de consum, îsi încetează 

valabilitatea.  

(4) Termenii de specialitate utilizați în prezentul Contract, nedefiniți în acesta, sunt definiți conform 

reglementărilor aplicabile. 

(5) Pentru evitarea oricărui dubiu, prin semnarea prezentului Contract, Părțile declară și confirmă că își 

asumă și acceptă în mod expres toate condițiile și termenii din acest contract, inclusiv, dar fără a limita, 

clauze privind prețul, garanții, modalități de facturare, condiții de plată, încetare raporturi contractuale.  

(6) Toate comunicările adresate Clientului vor fi efectuate în limba română și vor fi transmise acestuia de 

către Furnizor la adresa de corespondență prevăzută la pct. D din prezentul contract.  

(7) Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile Codului Civil, Codului Fiscal si ale 

celorlalte reglementări specifice și aplicabile, în vigoare.  

G.2. În cazul în care contractarea se realizează la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale ale 

furnizorului, clientul are dreptul să se retragă din contract în termen de 14 zile calendaristice de la data 

încheierii contractului. Retragerea se va redacta în format liber ales sau se va completa formularul tipizat 

care se regăsește pe site-ul furnizorului www.cez.ro. 

G.3. Un loc de consum neracordat la rețeaua de alimentare cu gaze naturale, inclusiv locul de consum 

deconectat de la rețea, nu poate fi alimentat cu gaze naturale decât după racordare, respectiv după 

eliminarea cauzei deconectării. În acest sens, clientul are obligația de a întreprinde toate demersurile 

pentru racordare și/sau eliminarea cauzei deconectării în termen de 30 de zile de la data încheierii 

prezentului contract în caz contrar furnizorul fiind îndreptățit de drept să rezilieze contractul, fără o 

punere în întârziere a consumatorului. 

Clientul declară că a citit, a înțeles toate prevederile prezentului Contract și ale Condiţiilor generale 

pentru furnizarea gazelor naturale (denumite CGFGN  CEZ GAZ Optim) si este de acord cu acestea.  

Prezentul Contract cuprinde următoarele Anexe, care fac parte integrantă din acesta: 

Anexa nr. 1: Cantitățile Lunare Contractate - Convenţia de Consum  

Anexa nr. 2: Declarație proprie răspundere Client 

Am citit prezentul Contract și Condițiile Generale (CGFGN  CEZ GAZ Optim) la prezentul Contract. 

Prezentul Contract a fost semnat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi intra 

în vigoare incepand cu data de ……………………………… 

 

 



 

 

CEZ Vânzare S.A.,                                                                     Client, 

 

                                                                                                 ............................. 
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Anexa nr. 1 

La CONTRACTUL DE FURNIZARE GAZE NATURALE NUMARUL …………………  

   Convenție de consum gaze naturale  

Luna calendaristică Cantități lunare de gaze naturale (MWh) 



 

 

Ianuarie  

Februarie  

Martie  

Aprilie  

Mai  

Iunie  

Iulie  

August  

Septembrie  

Octombrie  

Noiembrie  

Decembrie  

 

 NOTĂ: 

1. Din cauza diferențelor dintre valorile puterii calorifice superioare utilizate în algoritmul de estimare al 

operatorului de rețea, precum și a rotunjirilor, cantitatea distribuită rezultată în urma estimării poate să 

difere față de cea din programul de distribuție menționat în prezenta anexă. 

2. Cantitătile de gaze naturale prevăzute în prezenta Convenție de consum se pot modifica dupa cum 

urmeaza: 

2.1. La solicitarea  clientului,  oricând consideră  că acestea nu mai corespund consumului actual, cu 

condiţia ca noile cantităţi să fie comunicate Furnizorului cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de 

începerea perioadei de facturare la care se referă. Noua convenţie de consum se consideră încheiată 

după agrearea in scris sau telefonic de catre client și furnizor a noilor cantităţi.  

2.2. La solicitarea furnizorului atunci cand constată diferenţe semnificative între consumul de gaze 

naturale prevăzut în convenţia de consum şi cel realizat. In acest sens, Furnizorul poate emite o nouã 

Conventie de consum, cuprinzând cantitãtile de gaze naturale determinate fie pe baza istoricului de 

consum al anului anterior, fie pe baza cantitãților lunare determinate pe baza profilului de consum anual, 

pe care o comunicã clientului. Noua conventie de consum se considerã încheiatã începând cu data de 1 a 

lunii care urmeazã dupã 30 de zile de la comunicare, dacã clientul nu comunicã furnizorului în acest 

interval de timp o solicitare de modificare a cantitãtilor de gaze naturale propuse. În cazul în care clientul 

solicită, în intervalul de timp de 30 de zile de la comunicare, o modificare a cantităţilor de gaze naturale 

propuse de furnizor, noua convenţie de consum se consideră încheiată numai după agrearea in scris sau 

telefonic a  noilor cantități. 

CEZ Vânzare S.A.,                                                                        Client, 

 

 

(PAGEBREAK) 

 

 



 

 

 

 

Anexa nr. 2 

La CONTRACTUL DE FURNIZARE GAZE NATURALE NUMARUL ………………………………..  

Declarația a fost dată în fața mea  (Nume și prenume)  ………………………………………….. 

Data : …………..       Semnătura :.................. 

 

Declarație 

 

Subsemnatul ............................., legitimat cu BI/Ci ...........................eliberat de ........................... la data 

de .........................CNP .........................cu domiciliul în 

localitatea .........................strada.........................nr. .........................bl. .........................sc. 

.........................ap. .........................județul .........................declar pe propria răspundere cunoscând 

prevederile art. 326 Cod penal, privind falsul în declarații, următoarele: 

 

■ folosesc în mod legal imobilul care face obiectul locului de consum pentru care doresc încheierea 

contractului de furnizare a gazelor naturale și nu este revendicat de o altă persoană; 

■ în imobilul care face obiectul locului de consum se desfășoară numai activități casnice, iar gazele 

naturale sunt utilizate numai pentru desfăşurarea activităţilor casnice; 

■ mă oblig să achit toate facturile emise de furnizorul de gaze naturale pentru serviciul de furnizare a 

gazelor naturale prestat la locul de consum în cauză; 

■ mă oblig sa asigur tuturor coproprietarilor/succesorilor/uzufructuarilor, dupa caz, accesul  la serviciul 

de furnizare  gaze naturale pentru locul de consum in cauza; 

■ mă oblig să preiau toate responsabilitățile care decurg ca urmare a derulării contractului de furnizare a 

gazelor naturale, inclusiv răspunderea în cazul constatării unor intervenții neautorizate sau defecțiuni ale 

grupului de măsură; 

■ sunt de acord cu rezilierea contractului din initiațiva furnizorului în cazul în care imobilul este 

revendicat de o altă persoană; 

Dau prezenta declarație în fața reprezentantului mandatat de Furnizor, astăzi ………….…..în vederea 

încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale cu CEZ Vânzare S.A., pentru locul de consum situat 

în localitatea ......................... 

Nume și prenume                                                                       Data 

.............................  

Semnătura                                                                              



 

 

(PAGEBREAK) 

 

Catre CEZ Vanzare 

 

Notificare 

 

nr....................................din data de.................................... 

                                                                  

In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din procedura privind schimbarea furnizorului pe gaze 

naturale de catre clinetul final, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglemntare 

in Domeniul Energiei nr 234/2019. 

 

............................., act de identitate (B.I./C.I./pasaport) seria ........................., eliberat la data 

de .........................de catre .........................codul numeric personal ......................... domiciliat in 

localitatea .........................str. .........................nr. .........................bl. .........................sc. .........................et.

........................ap. .........................judetul  .........................tel.........................e-mail  ......................... 

 

Prin prezenta imputernicesc pe CEZ Vanzare: 

a) sa initieze, in numele si pe seama noastra, procesul de schimbare efectiva a furnizorului, pentru 

urmatoarele locuri de consum: 

......................... 

b)       sa notifice……………………………………………………cu privire la denuntarea unilaterala a contractului de 

furnizare nr. ……………………….……..../data………….……….. incheiat cu acesta. 

Data propusa pentru schimbarea efectiva a furnizorului este ......................... 

Mentiuni privind contractul incheiat cu furnizorul actual: 

 Gaze naturale 

 

1. Perioada de valabilitate a contractului vechi de furnizare: 

      determinata: de la…………………….. pana la………………………… 

      nedeterminata 

2. Termenul si conditiile de denuntare unilaterala a contractului………………………………… 

 



 

 

3. Modalitatea de transmitere a notificarii de denuntare unilaterala a contractului…………….. 

 

Mentiuni privind contractul incheiat cu furnizorul nou: 

 Gaze naturale 

1. Perioada de valabilitate a contractului: 

   x    determinata:  de la [WDPCO_ContractStartDate] pana la [WDPCO_ContractEndDate] 

       nedeterminata 

2. Tipul contractului de furnizare: 

   x    cu servicii reglementate incluse 

       fara  servicii reglementate incluse 

 

Client final/Reprezentant legal al clientului final, 

………………………………………………………… 

      (nume si prenume) 

…………………………………………………………. 

      (semnatura) 


