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Ofertă – tip pentru categoria de clienţi finali noncasnici. 

Elaborată în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordin nr. 106/2014, cu modificările și completările 
ulterioare și prevederile Ordinului nr 139/2021. 
 

1.Furnizor ofertant:  
 

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA S.R.L. cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, 

str. Siretului nr. 24, judeţul 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 Gualdi Andrea.  

 

2.Prezenta ofertă- tip a fost întocmită astăzi 01.04.2022 şi este valabilă începând cu data de 01.04.2022 

până la data de 30.06.2022. 

Oferta-tip se adresează clienţilor finali din categoriile: 
Clienți conectaţi în sistemul de distribuţie 
C.1. clienți cu consum maxim anual < = 280 MWh 

C.2. clienți cu consum minim anual > 280 MWh şi consum maxim anual < = 2.800 MWh 
C.3. clienți cu consum minim anual > 2.800 MWh şi consum maxim anual < = 28.000 MWh 

C.4. clienți cu consum minim anual > 28.000 MWh şi consum maxim anual < = 280.000 MWh 
 
3.Descrierea serviciilor oferite:  

3.1. Furnizarea gazelor naturale inclusiv serviciile reglementate de distribuţie și transport gaze naturale, 

precum și costul cu înmagazinarea subterană a gazelor naturale, la care se pot adăuga orice alte taxe 

prevăzute de legislația în vigoare la data facturării.  

3.2.Predarea/preluarea gazelor naturale contractate 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 final (lei/MWh) şi tarifele aferente serviciilor 

 Preț final, pe categorii de clienți, cu servicii incluse (lei/MWh) - A+B+C+D+E 

 C.1. C.2. C.3. C.4. 

 417,43 413,95 725,00 722,00 

A Componenta de achizitie (lei/MWh) 

354,41 354,41 672,39 672,78 

B Tarif de distribuţie (lei/MWh) 

33,19 29,71 22,78 19,39 

C Tarif  de transport (lei/MWh) 

12,00 12,00 12,00 12,00 

D Tarif de inmagazinare (lei/MWh) 

5,83 5,83 5,83 5,83 

E Componenta de furnizare (lei/MWh) 

12,00 12,00 12,00 12,00 
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Tarifele reglementate de transport și de distribuție a gazelor naturale sunt stabilite prin ordine/decizii ale 

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și se pot modifica în perioada de valabilitate 

a ofertei/contractului. Lista tarifelor reglementate în vigoare se regăsește pe site-ul www.cplconcordia.ro.  

Prețul final poate suferi modificări pentru corelarea acestuia cu condiţiile de pe piaţă, ca urmare a apariției 

unor modificări survenite pe piața gazelor naturale, respectiv o modificare a condiţiilor tehnico economice 

care au stat la baza încheierii contractului si care are au  sau  pot avea ca efect creşterea pentru furnizor a 

costurilor. 

4.1. Preţul final nu include TVA şi acciză. 

4.2. Preţul final menţionat în prezenta ofertă se adresează clienţilor finali noncasnici conectaţi la sistemul 

de distribuţie al gazelor naturale operat de CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL. 

 

Conform OUG nr. 27/2022, în perioda 01.04.2022 – 31.03.2023 prețul final facturat al gazelor naturale  
pentru clienții noncasnici este plafonat la valoarea de 0,37 lei/kWh inclusiv TVA, pentru clienții cu  

consum anual realizat în 2021 de cel mult 50.000 MWh, fiind derogatoriu de la condițiile economice din 
prezenta ofertă. Prețul final se aplică și în cazul clienților noncasnici racordați începând cu 01.01.2022. 

 

5. Garanţii 

5.1. Clientul este obligat să prezinte o garanţie financiară fie prin depunere în contul special deschis de 
furnizor la bancă, fie prin prezentarea de garanţii sub formă de scrisoare de garanţie bancară, a cărei valoare 
trebuie să acopere contravaloarea gazelor naturale ce urmează a fi livrate pe două luni consecutive cu cel 

mai mare consum sau ipotecă imobiliară în baza actului de proprietate al imobilului adus în garanţie, în 

condiţiile stabilite de comun acord de către părţi, la momentul respectiv. 

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 dobânzi de întârziere în cota de 0,02 % 
pentru fiecare zi de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, începând cu ziua următoare scadenţei şi 

până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii. 
6.4.Obligaţiile de plată sunt considerate îndeplinite în momentul în care sumele plătite au intrat în contul 
vânzătorului; 

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 fax  sau 
pe cale electronică. 
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8.Durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a contractului  

8.1. Contractul de furnizare negociată a gazelor naturale se încheie pe perioadă nedeterminată, începând 

cu______________.  
Rezilierea contractului intervine: 
(1) Pentru neexecutarea de către una dintre părţi a obligaţiilor contractuale, cealaltă parte va fi îndreptăţită 

la rezilierea contractului. 
(2) Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente 

între părţi, rezilierea iniţiată de către Client  neputând opera până la plata în întregime a sumelor datorate 

în baza contractului. 

(3) Prevederile alin. (2) nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care din voinţa sa a determinat 

încetarea contractului. 

(4) Furnizorul este îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul, prin simpla notificare, fără punere în 

întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată (pact comisoriu de gr IV), în următoarele situaţii: 

➢ în caz de consum fraudulos, aşa cum este definit de legislaţia aplicabilă; 

➢ la data deschiderii procedurii de faliment (ca fază finală a procedurii insolvenţei); 

➢ încălcarea culpabilă repetată de către client a obligaţiilor contractuale. 

➢ în cazul în care nu s-au oferit garanţiile contractuale solicitate în condiţiile şi termenii  prevăzute/i în 

contract. 

(5) În situaţiile prevăzute la aliniatul precedent, rezilierea va produce efecte de plin drept în termen de 3 

zile calendaristice de la comunicarea notificării. 

(6) Rezilierea contractului de vânzare cumpărare a gazelor naturale din iniţiativa clientului operează în 

condiţiile notificării prealabile a Furnizorului, cu 30 de zile calendaristice înainte de această dată.  

Contractul va înceta de drept, fără nici o altă formalitate şi fără intervenţia instanţelor de judecată, dacă 

forţa majoră se desfăşoară pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. 

Contractul poate înceta prin denunţarea unilaterală a acestuia, din iniţiativa Clientului, cu condiţia 

notificării scrise prealabile a Furnizorului cu cel putin 21 de zile calendaristice înainte ca denunţarea să 

producă efecte şi sub condiţia îndeplinirii  în întregime a obligaţiilor de plată prevăzute contractual. 

 

 

9.Modalitatea de acceptare a ofertei –tip 

9.1.Acceptarea ofertei-tip se comunică în scris prin adresă semnată şi stampilată de către reprezentanul 
legal al clientului comunicată la sediul furnizorului. 
 

 

10.Documentele necesare pentru încheierea contractului 

Pentru încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului 

cel puţin următoarele documente: 

a) cererea de încheiere a contractului;  

b) copia actului de identitate al reprezentantului legal și/sau mandatar, după caz; 

c) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/certificatului de înregistrare fiscală  

al solicitantului; 
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d) certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului actualizat (nu mai vechi de 30 de zile) privind  

solicitantul; 

e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantul legal al solicitantului: 

(i) privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, 

comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc.); în cazul contractelor de închiriere/comodat este 

necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului privind titularul contractului de furnizare. 

(ii) privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea 

contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului,  

cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi 

prin acord tacit. 

 

 


