INFORMARE privind eliminarea preţurilor reglementate de ANRE pentru furnizarea gazelor naturale la clienţii
casnici
Stimate client,
Este important să vă anunţăm că piaţa gazelor naturale se va liberaliza de la data de 1 iulie 2020 şi, prin urmare, preţurile
pentru furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici, categorie în care vă regăsiţi şi dumneavoastră, nu vor mai fi reglementate
de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
Astfel, conform prevederilor art. 179 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, preţurile de furnizare reglementate vor fi eliminate începând cu data de 1 iulie 2020. În
aceste condiţii este important să ştiţi că trebuie să vă exercitaţi dreptul de a alege un furnizor cu care să încheiaţi, până la data
de 30 iunie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial. Puteţi încheia noul contract de furnizare
cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de dumneavoastră dintre cei licenţiaţi de către ANRE.
Ataşat vă transmitem oferta propusă de societatea Cpl Concordia Filiala Cluj România SRL, cu noul preţ de furnizare a
gazelor naturale valabil începând cu data de 1 iulie 2020, pe care o găsiţi disponibilă şi pe pagina noastră de internet, la adresa
www.cplconcordia.ro.
Contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial propus de societatea noastră poate fi consultat:
- la punctul nostru unic de contact, care are următoarele date de contact: Municipiul Cluj-Napoca, str Siretului nr. 24, cod
poştal 400598, judeţ Cluj, telefon: 0264.704.791; fax: 0264.207.981; e-mail: cpl.cluj@cplconcordia.ro; în centrele de relaţii
cu clienţii; pe pagina noastră de internet, la adresa: www.cplconcordia.ro.
În cazul acceptării de către dvs a ofertei atașate, vă informăm că este necesar să depuneți la sediul subscrisei,
următoarele documente:a) copia B.I. /C.I.; b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă pentru locul de
consum, respectiv extras CF actualizat/actul de vânzare-cumpărare în formă autentică/contractul de închiriere/comodat; c) în
cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului privind titularul
contractului;
În cazul în care nu doriţi să acceptaţi această ofertă propusă de societatea noastră, vă informăm că, în vederea încheierii
unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, puteţi accepta orice altă ofertă-tip publicată de
societatea noastră sau de către oricare alt furnizor de gaze naturale sau puteţi solicita unui furnizor o ofertă privind condiţiile
comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii acestora, după caz, ori puteţi recurge la selectarea furnizorului prin
procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică, dacă este cazul.
Dacă doriţi să efectuaţi o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piaţă, puteţi
accesa aplicaţia "Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale", online pe pagina de internet a ANRE, la adresa:
http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, sau prin descărcarea aplicaţiei ANRE pe
dispozitivele dumneavoastră mobile.
Vă reamintim că schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit şi nu implică modificări de ordin
tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale pe care îl alegeţi.
Este important să ştiţi că, dacă nu veţi încheia un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial cu
societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de dumneavoastră, furnizarea gazelor naturale la locul
dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat, în baza contractului de furnizare a gazelor naturale în vigoare, în
conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.
27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor
reglementate, după cum urmează:
- la preţul reglementat de către ANRE până la data de 30 iunie 2020;
- la preţul din oferta propusă de către societatea noastră, începând cu data de 1 iulie 2020 şi până la data la care
dumneavoastră veţi încheia un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial, dar nu mai târziu de data de 30
iunie 2021.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la punctul nostru unic de contact menționat mai sus.
Data 12.05.2020

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL

Ofertă – tip pentru categoria de clienţi finali casnici.
Elaborată în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordin nr. 106/2014, cu modificările și
completările ulterioare și prevederile Ordinului nr 27/2020.

1.Furnizor ofertant:
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Siretului nr. 24, judeţ Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Cluj sub nr J12/1801/2002, CIF RO 14895720, telefon: 0264/704791, fax:
0264/207 981, legal reprezentată de administrator Riccó Fausto.
2.Prezenta ofertă- tip a fost întocmită astăzi 12.05.2020 şi este valabilă începând cu data
de 1.07.2020 până la data de 30.06.2021.
Oferta-tip se adresează clienţilor finali din categoriile:
Clienți conectați în sistemul de distribuţie
C.1. clienți cu consum maxim anual < = 280 MWh
C.2. clienți cu consum minim anual > 280 MWh și consum maxim anual < = 2.800 MWh
3.Descrierea serviciilor oferite:
3.1. Furnizarea gazelor naturale inclusiv serviciile reglementate de distribuţie/transport şi
înmagazinare a gazelor naturale (servicii reglementate ce sunt refacturate clientului în
cuantumul prevăzut în actele normative ce le reglementează şi care sunt incluse în preţul de
furnizare prevăzut la pct 4 ).
3.2.Predarea/preluarea gazelor naturale se face la locul/locurile de consum, în cantitatea și
condițiile prevăzute de contract.
3.3.Calitatea gazului natural furnizat este în conformitate cu reglementările în vigoare.
4. Preţul de furnizare (lei/MWh) şi tarifele aferente serviciilor incluse în "pachetul de
servicii"
Oferta-tip de furnizare gaze naturale, pe categorii de clienți, cu servicii incluse (lei/MWh)
C.1.
C.2.
147,62
145,12
Tarif reglementat de distribuţie conform Ordin ANRE nr 89/2019 (lei/MWh)
32,85
30,35
Oferta- tip de furnizare pe categorii de consum, cu tarif de transport şi înmagazinare subterană,
fără serviciul de distribuţie (lei/MWh)
114,77
114,77
Tarif reglementat de distribuţie al gazelor naturale pentru CPL CONCORDIA FILIALA
CLUJ ROMÂNIA SRL, conform Ordin ANRE nr 89/2019;
Tarif reglementat de transport al gazelor naturale conform Ordin ANRE nr 64/2019;
Tarif reglementat de înmagazinare al gazelor naturale conform Ordin ANRE nr 24/2020.
4.1. Preţul de furnizare nu include TVA şi acciză.
4.2. Preţul de furnizare menţionat în prezenta ofertă se adresează clienţilor finali casnici
conectaţi la sistemul de distribuţie al gazelor naturale operat de CPL CONCORDIA FILIALA
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CLUJ ROMÂNIA SRL.
5. Garanţii
5.1.Furnizorul poate solicita înainte de semnarea contractului de furnizare a gazelor naturale
în regim concurențial, cu servicii incluse, ori pe durata executării acestuia, o garanție de bună
execuție a contractului ori o majorare a cuantumului acesteia, în următoarele cazuri:
- în cazul sistării furnizării gazelor naturale pentru neplată, furnizorul poate condiționa
reluarea furnizării de constituirea unei garanții financiare. Valoarea acesteia corespunde unei
perioade de două luni cu cel mai mare consum estimat/realizat, după caz.
- în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să
denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale
prin ocolirea echipamentelor de măsurare din partea clientului, valoarea garanției financiare
va fi corelată cu contravaloarea consumului mediu anual de gaze naturale aferent unei
perioade de maxim un an.
6.Termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii:
6.1. Factura de consum gaze naturale se va emite lunar, termenul de plată fiind de 30 de zile
calendaristice de la data emiterii;
6.2.În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte
împlinit în următoarea zi lucrătoare.
6.3.În cazul neplăţii la termenul scadent al facturii, se vor percepe majorări de întârziere,
calculate asupra valorii neachitate, în cuantum egal cu dobânda datorată pentru neplata la
termen a obligațiilor către bugetul de stat, conform Codului de Procedură Fiscală, pentru
fiecare zi de întârziere, începând cu ziua calendaristică următoare scadenței și până la
achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plății, respectiv ziua în care suma plătită a fost
înregistrată în contul furnizorului.
6.4.Obligaţiile de plată sunt considerate îndeplinite în momentul în care sumele plătite au
intrat în contul furnizorului;
6.5. Plata facturii se efectuează prin instrumentele legale de plată.
7.Modul de transmitere al facturii:
7.1.Factura se va comunica la locul de consum, dacă părţile nu au stabilit în scris o altă adresă
de corespondenţă, în formă tipărită prin intermediul serviciilor poştale, sau la solicitarea
clientului, pe cale electronică prin înregistrarea și accesarea portalului USER.
8.Durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a contractului
8.1. Contractul de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial se încheie pe perioadă
nedeterminată, începând cu______________.
8.2. Contractul de furnizare poate înceta prin:
a) acordul părților
b) denunțarea unilaterală de către client, prin transmiterea unei notificări prealabile scrise
către furnizor cu cel puțin 21 de zile calendaristice anterior momentului la care dorește
încetarea acestuia şi sub condiția îndeplinirii în întregime a obligațiilor de plată prevăzute
contractual, până la împlinirea termenului de preaviz. Denunțarea devine efectivă sub condiția
îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale asumate.
c) reziliere. Rezilierea inițiată de către client, prin transmiterea unei notificări prealabile scrise
către furnizor cu cel puțin 15 zile calendaristice anterior momentului la care dorește încetarea
acestuia şi sub condiția îndeplinirii în întregime a obligațiilor de plată prevăzute contractual,
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până la împlinirea termenului de preaviz.
Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor
decurgând din executarea contractului până la momentul rezilierii acestuia, rezilierea iniţiată
de către client neputând opera până la plata în întregime a sumelor datorate în baza
contractului.
Furnizorul este îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul, prin simpla notificare, cu un
preaviz de 15 zile calendaristice, în următoarele situaţii:
- încălcarea culpabilă repetată de către client a obligaţiilor contractuale;
- în cazul în care nu s-au oferit garanţiile financiare solicitate în condițiile și termenii
prevăzute/i în prezentul contract.
- în caz de sustragere de gaze naturale, în condițiile legii, după stabilirea vinovăției
clientului prin hotărâre judecătorească definitivă.
9.Modalitatea de acceptare a ofertei –tip
9.1.Acceptarea ofertei-tip se comunică în scris prin adresă semnată de către client, transmisă
la sediul furnizorului.

10.Documentele necesare pentru încheierea contractului
a) copia B.I. /C.I. proprietarului şi/sau chiriaşului;
b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul
de consum, respectiv extras CF actualizat/actul de vânzare-cumpărare în formă
autentică/contractul de închiriere/comodat/ autorizaţia de construire, etc. pentru
imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;
c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului
proprietarului imobilului privind titularul contractului de furnizare.
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