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Principalele condiții de contractare pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial, 

de către CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL 

Contractul este de tipul cu servicii incluse, prin includerea în prețul final, pe lângă prețul de furnizare a 

gazelor naturale, a tarifelor reglementate aferente serviciilor prestate, respectiv, a tarifului reglementat 

de transport și a tarifului reglementat de distribuție 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. Clientul declară că va utiliza gazele naturale numai pentru desfășurarea activităților 

casnice. 

Garanţii 

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. 

 

Termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii 

Factura de consum gaze naturale se va emite lunar, termenul de plată fiind de 30 de zile calendaristice 

de la data emiterii. 

În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în 

următoarea zi lucrătoare. 

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 
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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. 

Plata facturii se efectuează prin instrumentele legale de plată. 

 

Durata contractului, condiţiile de încetare a contractului  

Contractul de vânzare cumpărare a gazelor naturale se încheie pe perioadă nedeterminată.  

Contractul poate înceta prin: 

➢ acordul părților 

➢ 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. 

➢ 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, până la împlinirea 

termenului de preaviz. 

Rezilierea totală sau parţială a clauzelor prezentului contract 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. 

 


