CONTRACT
de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, cu servicii incluse
nr. _______din_________
I. Părţile contractante
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Cluj- Napoca, str. Siretului nr 24, județul
Cluj, cod poștal 400598, telefon 0264-704790, fax 0264-207981, www.cplconcordia.ro, cod de înregistrare fiscală
RO 14895720, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj J12/1801/2002, capital
social subscris vărsat: 32.696.583,91 lei, având codul IBAN nr. RO93BACX0000004536331004, deschis la
UNICREDIT BANK SA, titulară a Licenței nr 1855/10.10.2013 pentru desfășurarea activității de operare a
sistemului de distribuție a gazelor naturale și a Licenței nr 1856/10.10.2013 pentru desfășurarea activității de
furnizare a gazelor naturale, emise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, legal
reprezentată de administrator Riccó Fausto, denumită în continuare furnizor,
si
Dl./Dna.____________________, cu domiciliul în localitatea____________ , str. ________________, nr_______,
bl______, sc_______, etaj_____, ap____, judet________, telefon _____________, email_________, identificat cu
CI/BI seria________, nr_______, eliberat de___________, la data de________, CNP_______________,denumit în
continuare client,
au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:
II. Terminologie
Art. 1. – Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 1 și se completează cu definițiile
prevăzute în Legea nr 123/2012 cu modificările și completările ulterioare.
III. Date şi documente generale (se completează de către furnizor)
Locul de consum: loc.___________str. ________, nr.______, bl____, sc_____, etaj____, ap_____,
judet_________, cod loc de consum___________, având actul de proprietate/contractul de locațiune/ contractul
de comodat nr................................sau alte acte care justifică calitatea clientului de utilizator al locului de
consum.................................
IV. Obiectul contractului
Art. 2. (1) Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim
concurențial, desemnând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de furnizor în legătură cu asigurarea
cantităților de gaze naturale, exprimate în unități de energie, la locul/locurile de consum menționate în prezentul
contract. 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 de transport, de
distribuție și de înmagazinare subterană a gazelor naturale.
(2) Cantităţile de gaze naturale conform Anexei nr. 3 la prezentul contract vor fi livrate în punctele de livrare
prevăzute în contract, predarea/preluarea gazelor naturale se face la locul/locurile de consum, în cantitatea și
condițiile prevăzute de contract.
(3) Clientul declară că va utiliza gazele naturale numai pentru desfășurarea activităților casnice.
Art. 3. Gazele naturale contractate trebuie să respecte condiţiile de calitate prevăzute de standardele în vigoare.
V. Durata contractului
Art. 4. Prezentul contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, cu servicii incluse, se încheie pe
perioadă nedeterminată, începând cu ............................
VI. Furnizarea gazelor naturale; măsurarea gazelor naturale
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Art. 5. Furnizarea gazelor naturale contractate la locul/locurile de consum menționate în Anexa nr 3 se va face în
condiţiile stabilite prin acordul de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale, respectiv avizul tehnic de
racordare, care fac parte integrantă din prezentul contract.
Art. 6. Cantitatea de gaze naturale furnizată se va măsura prin intermediul echipamentului de măsurare, potrivit
reglementărilor legale în vigoare la data furnizării gazelor naturale.
VII. Preţul gazelor naturale; modalităţi şi condiţii de plată.
Art. 7. (1) Clientul va plăti furnizorului contravaloarea gazelor naturale la preţul stabilit în Anexa nr. 2 la prezentul
contract, tariful reglementat pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale conform Anexei nr 4 la prezentul
contract precum și tariful reglementat de transport și de înmagazinare subterană a gazelor naturale, la care se pot
adăuga oricare alte taxe prevăzute de legislația în vigoare la data facturării.Tarifele pentru activitatea de
distribuţie/transport/înmagazinare subterană a gazelor naturale sunt reglementate de către Autoritatea Națională de
Reglementare în domeniul Energiei, nu pot fi negociate de către părți, se regăsesc pe site-ul autorității de
reglementare: www.anre.ro, precum si pe site-ul furnizorului www.cplconcordia.ro. Tarifele reglementate se
stabilesc prin ordine/decizii ale autorității de reglementare şi intră în vigoare de la data publicării în Monitorul
Oficial sau de la data prevăzută în ordinul/decizia autorității de reglementare competentă, clientul urmând a fi
notificat conform dispozițiilor legale în vigoare, fără a fi necesară amendarea prezentului contract prin act adițional.
(2) Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica prețul de furnizare 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. Înainte cu cel puțin 30 de zile calendaristice de expirarea perioadei de valabilitate a prețului,
furnizorul va notifica clientul cu privire la noile condiții de preț, care se vor aplica automat, fără a fi necesară
încheierea unui act adițional. În cazul în care clientul nu acceptă noile condiții de preț, acesta va avea dreptul de a
denunța contractul, în condițiile transmiterii unei notificări prealabile scrise, cu cel puțin 21 de zile calendaristice
anterior momentului la care dorește încetarea acestuia.
(3)Noile condiții de preț se consideră acceptate tacit, nemaifiind necesară încheierea unui act adițional și vor
reprezenta noile condiții de preț aplicabile, dacă, în termen de maxim 21 de zile calendaristice de la primirea
notificării, clientul nu le-a refuzat în scris.
(4) Preţul de furnizare este exprimat în Lei/MWh şi nu include TVA şi accize, care sunt reglementate prin legislația
în vigoare aplicabilă la momentul facturării, ele putând fi modificate automat ca urmare a modificărilor legislative
incidente, fără a fi necesară amendarea prezentului contract, prin act adițional. Prețul se poate actualiza, modifica
conform prevederilor art 21 Modificarea circumstanțelor.
(5) Informaţii actualizate privind preţurile/tarifele aplicabile se pot obţine prin intermediul a cel puţin uneia dintre
următoarele modalităţi de informare puse la dispoziţia clientului, dar fără a se limita la acestea: accesarea paginii de
internet a furnizorului (www.cplconcordia.ro), pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul
Energiei (www.anre.ro), consultarea informaţiilor menţionate pe factura emisă de furnizor.
(6) În termen de maximum 42 de zile calendaristice de la încetarea contractului, furnizorul are obligația de a
transmite clientului factura cu decontul final.
(7) Emiterea facturii lunare
a) Pe baza citirii echipamentelor de măsură, furnizorul va emite lunar și va trimite clientului o factură reprezentând
contravaloarea cantităților de gaze naturale efectiv consumate și serviciile reglementate asigurate prin prezentul
contract. Originalul facturii emise în favoarea clientului va fi remis prin poştă la locul de consum, dacă părțile nu
au stabilit în scris o altă adresă de corespondență. Factura lunară de consum gaze naturale poate fi transmisă, la
solicitarea clientului, pe cale electronică prin înregistrarea și accesarea portalului USER.
b) Toate facturile emise de furnizor vor fi plătite de client în termenul de scadență prevăzut pe facturi. Plata
contravalorii facturilor se va face prin intermediul oricărei modalități de plată puse la dispoziție de către furnizor,
detaliate în factură și afișate pe pagina de internet a furnizorului.
c) Clientul poate contesta în scris și motivat factura, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data
emiterii facturii. În caz contrar, se consideră că factura a fost acceptată în întregime.
d) Furnizorul are obligația de a răspunde contestației transmise de client în termenele prevăzute de standardul de
performanță pentru activitatea de furnizare gaze naturale. În cazul în care contestarea facturii se dovedește a fi
justificată, nu se vor calcula dobânzi penalizatoare pentru diferența rezultată din recalculare. În cazul în care
contestarea facturii se dovedește a fi nejustificată, se vor calcula dobânzi penalizatoare, în condițiile în care s-a
depășit termenul de scadență menționat pe factură.
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(8) Plata contravalorii gazelor naturale achiziţionate prin prezentul contract se face lunar, în lei, prin ordin de plată
astfel:
a) Factura lunară este scadentă la plată în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.
b) În cazul în care data scadenței facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi
lucrătoare.
c) Obligațiile de plată sunt considerate îndeplinite în momentul în care sumele plătite au intrat în contul
furnizorului.
d) Cu acordul Părţilor, plăţile pot fi efectuate și prin compensare.
(9) Dacă clientul nu specifică pe documentele de plată destinaţia plăţii, respectiv număr factură, tranşă de plată
avans, tranşa eşalonare, etc., furnizorul va deconta plăţile în ordinea scadenţei facturilor emise.
VIII.Garanţii contractuale
Art. 8. (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:
a) 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.
b) 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.
(2) Furnizorul va stabili tipul garanției financiare și îi va solicita clientului constituirea acesteia printr-o notificare
scrisă. Refuzul constituirii garanției financiare sau neconstituirea acesteia în termen de 5 zile calendaristice de la
primirea notificării emise de furnizor dă dreptul furnizorului să pună în aplicare următoarele măsuri:
a) să sisteze furnizarea gazelor naturale, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 5 zile prevăzut
mai sus.
b) să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale.
(3) Garanţia prevăzută la alin (1) este destinată îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale clientului, la adăpostul unor
evenimente viitoare neprevăzute, care ar putea să îl aducă pe acesta în incapacitate de plată şi poate fi executată de
către furnizor în cazul în care clientul nu își îndeplinește obligațiile de plată prevăzute contractual. În acest caz,
clientul este obligat să reîntregească garanția în cuantumul inițial în termen de maxim 5 zile de la data solicitării. În
caz contrar, devin incidente prevederile alin 2 de mai sus.
(4) Garanția prevăzută anterior, se va returna clientului, dupa scăderea eventualelor debite, în cazul încetării
contractului.
(5) În cazul majorării tarifului de transport/distribuție/înmagazinare subterană a gazelor naturale aprobat de
autoritatea competentă, potrivit categoriei de consum și/sau a prețului de furnizare a gazelor naturale stabilit
conform prezentului contract, furnizorul are dreptul de a solicita clientului majorarea garanției transmisă inițial.
Garanția astfel solicitată va fi transmisă furnizorului în termen de 5 zile calendaristice de la data solicitării.
IX. Răspundere contractuală
Art. 9. Neîndeplinirea de către client a obligaţiei de plată a contravalorii serviciilor ce fac obiectul prezentului
contract, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (8) lit a), atrage:
a) perceperea majorărilor 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.
b) întreruperea furnizării gazelor naturale cu un preaviz de 15 zile calendaristice de la data transmiterii
notificării în acest sens.
c) posibilitatea rezilierii prezentului contract, printr-o notificare trimisă de furnizor, rezilierea operând de drept,
fără punere în întârziere, în cazul neachitării debitelor restante, începând cu a 45-a zi calendaristică de la data
emiterii facturii.
Art.10. În cazul în care furnizorul nu îşi onorează, din culpa sa, obligaţia de livrare în conformitate cu prevederile
contractului, clientul este îndreptăţit să solicite şi să primească daune-interese în funcţie de prejudiciul efectiv
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cauzat de culpa furnizorului, stabilit pe cale amiabilă sau, în caz de neînţelegere, de către instanţele judecătoreşti
competente.Cuantumul daunelor-interese nu poate depăşi valoarea gazelor consumate/contractate în luna relevantă,
indiferent de cauza acestora.
X.Condiţii de desfăşurare a furnizării
Art. 11. Părţile convin ca o dată cu predarea gazelor naturale la locul/locurile de consum, acestea trec din
proprietatea furnizorului în cea a clientului.
XI. Drepturile și obligațiile părților
Art. 12. Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze pe toată durata contractului toate aprobările
necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest contract, conformându-se tuturor cerinţelor
legale.
Art. 13. Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în
justiţie în termenii acestui contract.
I. Drepturile furnizorului
a) să factureze și să încaseze de la client contravaloarea facturilor emise, în termenii şi condiţiile prevăzute în
contract;
b) să perceapă clientului dobânzi penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plății facturii reprezentând
contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare;
c) să încaseze contravaloarea eventualelor tarife și taxe aferente serviciului de distribuție și transport, înmagazinare,
sau orice alte taxe și tarife impuse de autorități, care au relevanță în executarea contractului;
d) să limiteze și/sau să sisteze alimentarea cu gaze naturale, în situațiile prevăzute de legislația în vigoare din
domeniu, precum și în următoarele cazuri:
i. la solicitarea clientului;
ii. pentru neachitarea de către client a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în
termenul prevăzut în contract și, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plății;
iii. în caz de consum fraudulos din partea clientului;
iv. în cazul refuzului clientului de a constitui garanția financiară în cazul constatării, conform prevederilor legale, a
unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale
prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
e) să solicite clientului asumarea responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le
generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de autoritatea de reglementare;
f) să întrerupă alimentarea cu gaze naturale în cazul în care clientul nu permite accesul liber în scopul montării,
demontării, sigilării, întreținerii, verificării sau citirii indexul echipamentelor de măsurare a gazelor naturale, când
acestea se află pe proprietatea clientului;
g) să întrerupă alimentarea cu gaze naturale în cazul în care clientul nu face dovada efectuării verificării/reviziei
tehnice periodice conform normelor tehnice;
h) orice alte drepturi prevăzute de Legea nr 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și
completările ulterioare, de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali sau de alte acte
normative în vigoare aplicabile.
II. Obligaţiile furnizorului
a) să asigure furnizarea gazelor naturale în condițiile prezentului contract;
b) să emită facturile la termenele și în condițiile stipulate în prezentul contract;
c) să pună la dispoziţia clientului o gamă largă de modalităţi de plată a contravalorii consumului de gaze naturale şi
să permită acestuia să opteze pentru oricare dintre acestea;
d) să soluționeze sesizările clientului privind serviciul de furnizare și să comunice răspunsul către client, conform
prevederilor legale;
e) să permită clientului schimbarea efectivă a furnizorului, în mod gratuit, cu respectarea clauzelor contractuale, în
termen de maxim 21 de zile de la data solicitării, conform procedurii aprobate de autoritatea de reglementare
competentă;
f) să respecte standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;
g) orice alte obligații prevăzute de Legea nr 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și
completările ulterioare, de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali sau de alte acte
normative în vigoare aplicabile.
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III. Drepturile clientului
a) să fie alimentat cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile contractului;
b) să beneficieze de soluționarea plângerilor conform procedurii afișate pe pagina de internet a furnizorului (
www.cplconcordia.ro);
c) să solicite şi să primească de la furnizor date relevante privind propriul consum pentru o perioadă de până la 24
de luni anterioare solicitării, fără să i se perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu;
d) să îşi schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de maxim 21 de zile
de la data solicitării, conform procedurii aprobate de autoritatea de reglementare competentă;
e) să i se pună la dispoziţie de către furnizor o gamă largă de modalităţi de plată, care să îi permită să îşi
îndeplinească obligaţiile de plată a facturii prevăzute în contract;
f) să solicite furnizorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii sau ale operatorului de sistem;
g) să solicite furnizorului/operatorului de sistem să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor survenite în
funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;
h) să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului încheiat cu acesta, atunci când apar elemente noi
ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
i) să fie notificat de către furnizor conform prevederilor art 7 din contract şi să fie informat, în momentul notificării,
cu privire la dreptul de a denunţa contractul, cu respectarea prevederilor contractuale în vigoare, în cazul în care nu
acceptă noile condiţii;
j) orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare.
IV. Obligaţiile Clientului
a) să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor și eventualele dobânzi de întârziere aferente;
b) să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerințele legislației în vigoare, să nu realizeze
intervenții neautorizate asupra aparatelor și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;
c) să nu revândă gazele naturale contractate;
d) să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în cazul în care echipamentul de
măsurare se află pe proprietatea clientului;
e) să plătească contravaloarea eventualelor tarife și taxe aferente serviciului de distribuție și transport,
înmagazinare, sau orice alte taxe și tarife impuse de autorități, care au relevanță în executarea contractului;
f) să anunțe modificarea datelor sale de identificare și/sau a coordonatelor de corespondență în termen de 10 zile
calendaristice de la data modificării, necomunicarea acestora determinând responsabilitatea exclusivă a clientului
pentru eventualele prejudicii de orice natură generate de această situație;
g) să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice și cele ale operatorului de sistem, precum și toate
celelalte instalații ale operatorului de sistem aflate pe proprietatea clientului;
h) să efectueze modificările sau extinderile instalațiilor de utilizare pe baza aprobărilor legale și numai cu operatori
economici autorizați de autoritatea de reglementare;
i) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea contorului de
măsurare și să asigure accesul împuternicitului furnizorului la acesta;
j) să efectueze verificările și reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare, în conformitate cu
reglementările în vigoare, și să pună la dispoziția furnizorului (operatorului sistemului de distribuție) un exemplar
original al fișelor de evidență a lucrărilor tehnice periodice, întocmite conform legislației în vigoare, completate,
semnate și ștampilate, până cel mai tarziu la data expirării valabilității verificării/reviziei tehnice periodice;
k) să permită accesul reprezentantului furnizorului, la solicitarea acestuia, în scopul de a presta activitatea de
întrerupere/limitare/reluare a alimentării cu gaze naturale a locului de consum, ori să monteze, demonteze, să
verifice, să înlocuiască sau să citească indexul echipamentului de măsurare sau să verifice şi remedieze defecţiunile
intervenite la aparatele/instalaţiile de măsurare, aflate pe proprietatea clientului;
l) să accepte măsurile luate de operatorul sistemului de transport, în cazurile limitativ prevăzute de legislația în
vigoare;
m) să își asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piața de gaze
naturale în conformitate cu reglementările aprobate de autoritatea de reglementare;
n) să constituie, la solicitarea furnizorului, garanțiile financiare prevazute la art 8 în contract;
o) orice alte obligații prevăzute de reglementările în vigoare.
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XII. Clauza de confidenţialitate
Art.14. (1)Părţile se obligă una faţă de cealaltă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor
pe care le deţin ca urmare a executării clauzelor prezentului contract și să nu le dezvăluie unei terțe părți, în
totalitate sau parțial, fără consimțământul scris al celeilalte părți.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. precedent următoarele date, documente și informaţii:
a) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părţi contractante;
b) cele care la data dezvăluirii lor sunt de circulaţie publică;
c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaţii legale de informare.
XIII.Modalități de încetare a contractului
Art. 15. (1) Prezentul contract 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, până la împlinirea termenului de
preaviz.
(2) 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 prezentului contract.
Art. 16. 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.
XIV.Forţa majoră
Art. 17. (1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod
necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de
lege.
(2) Circumstanţele de forţă majoră sunt cele care pot apărea pe perioada de valabilitate a prezentului contract, în
urma producerii unor evenimente extraordinare care nu pot fi luate în considerare de părţi şi care sunt în mod
rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor.
(3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 48 de ore de la începerea
evenimentului, şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lor.
(4) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României din raza teritorială a
părţii care invoca forţa majoră.
Partea care invoca forţa majoră este obligată să facă toate demersurile necesare pentru obţinerea Certificatului de
Forţă Majoră, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la începerea evenimentului și să-l comunice celeilalte
părţi, prin fax, în termen de 48 de ore de la obţinerea acestuia.
(5) Dacă în termen de 30 zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul
să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
XV.Legislaţia aplicabilă
Art. 18. Acest contract şi toate obligaţiilor părţilor care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate şi sub
toate aspectele legislaţiei române în vigoare.
Art. 19. (1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
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(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanțelor de
judecată competente.
XVI. Cesiunea
Art. 20. (1) Clientul nu va putea ceda sau transfera în orice mod, în tot ori în parte, prezentul contract decât cu
consimţământul scris şi prealabil al celeilalte părţi. Acordul furnizorului trebuie solicitat de client cu minim 30 zile
înaintea datei cedării sau transferului contractului.
(2) Furnizorul are dreptul de a cesiona total sau parțial drepturile și obligațiile sale din contract. Cesiunea va opera
automat la data transmiterii către client a notificării de cesiune, furnizorul fiind liberat de obligațiile sale față de
client de la aceeași dată. Transmiterea se va considera efectuată dacă:
i. este făcută prin fax, în ziua trimiterii faxului dacă raportul de trimitere este pozitiv
ii. este făcută prin poștă, la data menționată pe confirmarea de primire
iii. este făcută prin email, la data trimiterii către client.
XVII. Modificarea circumstanţelor
Art 21 (1) Se consideră modificare de circumstanțe modificarea sau introducerea unor noi taxe, impozite,
schimbarea modalităților de impunere sau taxare și a referinței pentru prețul gazelor din producția internă sau
aplicarea unor noi prevederi legale privind achiziția, transportul, distribuția sau înmagazinarea gazelor naturale.
(2) Prevederile alineatului de mai sus se aplică și în cazul apariției unor modificări de elemente privind achiziția,
exploatarea sistemelor de transport, în baza contractelor semnate de furnizor cu operatorul de transport sau cu
producătorii de gaze naturale și/sau în cazul modificării prevederilor legale referitoare la Codul Rețelei pentru
SNTGN.
(3) Părțile stabilesc ca orice modificare prevazută la acest articol să se realizeze în urma unei notificări emise de
furnizor, fără a fi necesară încheierea unui act adițional.
XVIII.Clauze finale
Art. 22. Clientul se obligă să înştiinţeze partenerul contractual asupra modificării datelor de identificare și/sau a
coordonatelor de corespondență în termen de 10 zile calendaristice de la data modificării. Comunicările se vor face
prin orice mijloace, la alegerea expeditorului, dar cu confirmare de primire.
Art. 23. Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din acesta reprezintă voinţa părţilor, au
făcut obiectul negocierii directe, înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară
încheierii lui, ambele părţi declarând că au înţeles sensul fiecărei clauze şi consecinţele lor în plan juridic.
Art. 24. Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil şi cu celelalte reglementări
specifice în vigoare.
Art. 25. Dacă modificarea contractului se produce ca efect al modificării cadrului legislativ în domeniu, prezentul
contract se consideră modificat de drept de la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective.
Art. 26. Anexa nr. 1 “Definirea unor termeni”, anexa nr. 2 “Preţuri de contract, anexa nr. 3 “Cantităţi de gaze
contractate” si anexa 4 „Tariful pentru prestarea serviciilor de distribuţie” fac parte integrantă din prezentul
contract.
Art. 27. În cazul în care anumite clauze din prezentul contract nu au sau îşi pierd efectul juridic, valabilitatea
celorlalte clauze rămâne neschimbată.
Art.28. Întârzierea în executare, executarea parţială sau nepunerea în executare de către furnizor a prevederilor
contractuale nu poate fi considerată o renunţare la aplicarea acestor prevederi și nu va afecta valabilitatea
contractului sau dreptul furnizorului de a pune în executare fiecare prevedere contractuală.
Art. 29. Serviciile reglementate incluse în contract se asigură conform legislaţiei şi contractelor cadru în vigoare.
Art. 30. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ______________ , într-un număr de 2 (două) exemplare, cu
aceeași valoare juridică, din care un exemplar pentru furnizor şi un exemplar pentru client.
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Anexa nr.1
la contractul nr. _____/_______

DEFINIREA UNOR TERMENI

















Aprobări – avize, licenţe, consimţăminte şi autorizaţii acordate deja sau care vor fi acordate de autoritatea
competentă;
Autoritatea competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE);
Aviz tehnic de racordare – avizul emis de operatorul de distribuție a gazelor naturale, la cererea de racordare a
unui solicitant, care conține condițiile tehnice de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
Cerinţă legală – orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul României, de Guvern sau de o autoritate
competentă;
Client eligibil – clientul care are dreptul să își aleagă furnizorul de gaze naturale și să contracteze direct cu
acesta;
Client casnic - clientul care cumpără gaze naturale pentru consumul casnic propriu;
Cod loc de consum – codul unic atribuit de operator fiecărui loc de consum din zona proprie de licență de
operare;
Consum fraudulos – consum bazat pe înșelăciune prin ocolirea echipamentelor de măsurare sau prin
denaturarea în orice fel a indicațiilor acestor echipamente
Furnizor – persoană juridică titulară a unei licențe de furnizare, care asigură alimentarea cu gaze naturale a
unui client, pe baza unui contract de furnizare a gazelor naturale;
Operator de distribuţie - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de distribuţie a gazelor naturale în
una sau mai multe zone delimitate şi răspunde de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului în
respectiva zonă şi, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe
termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distribuţia gazelor
naturale;
Servicii reglementate – activitățile desfășurate de titularii de licențe de operare pe baza contractelor cadru
aprobate de autoritatea de reglementare și la tarifele reglementate de aceasta;
Sistemul naţional de transport – SNT – sistemul de transport al gazelor naturale situat pe teritoriul României și
care se află în proprietatea publică a statului, compus din ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv
instalațiile și echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale, conform prevederilor legale specifice.
Tarif de distribuție – tarif reglementat pentru prestarea serviciului de distribuție, conform reglementărilor
legale în vigoare.
Tarif de transport – tarif perceput pentru prestarea serviciului de transport , conform reglementărilor legale în
vigoare.
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Anexa nr. 2
la contractul nr. _____/_________
PREŢURI DE CONTRACT
Preţul este stabilit pentru gazele care fac obiectul prezentului contract conform art. 2 astfel:

Gaze
naturale
cf.
Art.2

Preţ
negociat
total
Lei/MWh

*

Conf.
celor de
mai jos

Preţul conţine componenta privind:
(se completează cu DA/NU)

Obs.

Gazele
din
intern

Gazele
din
import

Acciză

Serv.
de
transp.

Serv.
de
distrib

Serv.
de
înmagazina
re
TVA
subterană
(tarif
in
lei/MWh)

Da

Da

Nu

Da

Da

Da

Nu

*

*

Prin prezentul contract, clientul aderă în mod neechivoc la următoarea ofertă:

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.
Prețul de furnizare nu include TVA și acciză.
Capacitatea maximă pentru calculul c/v serviciilor de transport și distribuţie, după caz, va fi de:
- _________ MWh/zi valabilă pentru perioada ___________________.
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Anexa nr. 3
la contractul nr. ______/__________

CANTITĂŢI DE GAZE CONTRACTATE
Locul de consum......................................cod loc de consum........................
1. Capacitate rezervată ________ Mwh/h
2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale va fi între ________ şi __________(bar);

3. Presiunea minimă tehnologică P(1)....................(bar); presiunea de avarie P(2) _________ (bar).
În perioada _________________, furnizorul va livra către client cantitatea de __________ MWh gaze
definite conform art.2, astfel:
GRAFIC DE LIVRĂRI ____________(perioada)

Luna

Gaze naturale
cf. Art. 2,
(mc)

Gaze naturale
cf. Art. 2,
(MWh)

Total
(MWh)

Total
Notă: a.)media zilnică şi media orară se va determina prin raportarea cantităţilor lunare la numărul zilelor din
luna de livrare respectiv la numărul de 24 de ore aferente unei zile de livrare;
b.) punctele de predare/preluare: _____________________
c.) Cantităţile pentru fiecare an de livrare (_______________________) vor fi transmise spre acceptare de către
client furnizorului cel mai târziu până la data de ..............(cu 30 de zile inainte de noua perioadă contractuală). În
situația în care clientul nu comunică furnizorului cantitățile de gaze naturale până la termenul menționat anterior,
sau cantitățile comunicate nu sunt acceptate de către furnizor, furnizorul va considera drept necesar de consum
pentru următorul an de livrare, cantitățile lunare contractate pentru anul anterior de livrare.
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Anexa nr. 4
la contractul nr. ______/_____________
Tariful pentru prestarea serviciilor de distribuţie
Art. 1. (1) Tariful reglementat pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale este de ________ lei/unităţi de
energie, conform reglementărilor în vigoare, corespunzător categoriei

_________, în care beneficiarul este

încadrat, pentru locul de consum situat în _______________________. Tariful reglementat prevăzut la alin.
(1) nu include T.V.A. și acciza.
Modalitatea de încadrare a beneficiarului în raport de categoriile de clienți
Art. 1. Încadrarea clienților de gaze naturale în categorii de consum se face, pentru fiecare loc de consum al
clientului, de către operatorul sistemului de distribuție la care este racordat respectivul loc de consum.
Încadrarea într-o anumită categorie de consum se va face de către operator pentru fiecare loc de consum, pentru o
perioadă determinată de un an, pentru intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie, în funcţie de istoricul de consum anual
pentru respectivul loc de consum.
Art. 2. (1) În cazul în care nu există istoric de consum, încadrarea se va face de către operator, avându-se în vedere
consumul prezumat pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși ale clientului, în limita debitului maxim
instalat pentru respectivul loc de consum.
(2) Pentru un client care a devenit eligibil ulterior datei de 1 ianuarie, încadrarea se va face de către operator,
avându-se în vedere consumul realizat până la momentul în care acesta a devenit eligibil şi, respectiv, consumul
prezumat pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși ale clientului, în limita debitului maxim instalat,
sau, după caz, programul de distribuţie pentru respectivul loc de consum, pentru perioada rămasă din intervalul 1
ianuarie – 31 decembrie.
Art. 3. (1) În cazul clientului care, în funcţie de criteriile de mai sus, trebuie încadrat într-o categorie de clienți
pentru care operatorul nu are aprobat un tarif reglementat pentru activitatea de distribuţie, acesta va fi încadrat în
categoria cu cel mai favorabil tarif reglementat pentru client dintre cele practicate de operator.
(2) Clientul, pentru locul de consum situat în______________________________________ se încadrează în
funcţie de consumul anual în categoria ___________, determinată în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art. 4. (1) Operatorul de distribuție va modifica încadrarea pentru locul de consum al clientului, astfel:
a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depăşirea, în cazul în care în cadrul intervalului 1
ianuarie - 31 decembrie consumul înregistrat depăşeşte pragul superior de consum al categoriei în care locul de
consum al clientului este încadrat;

Confidential

Pagina 11

b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care la sfârşitul intervalului 1 ianuarie - 31 decembrie consumul
înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care locul de consum al clientului este
încadrat.
(2) Prin excepţie, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), în cazul în care operatorul nu are aprobat un tarif
reglementat pentru categoria în care locul de consum al clientului ar trebui încadrat, acesta va modifica încadrarea
începând cu data de 1 ianuarie.
Art. 5. (1) În cazul modificării încadrării, operatorul va recalcula valoarea gazelor naturale consumate, astfel:
a) pentru situaţia prevăzută la art. 5, alin. (1) lit. a) din prezenta anexă, avându-se în vedere cantitatea de gaze
naturale distribuită până în momentul modificării încadrării şi tariful reglementat aferent categoriei în care locul de
consum al clientului a fost reîncadrat;
b) pentru situaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) din prezenta anexă, avându-se în vedere cantitatea de gaze
naturale distribuită în intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie şi tariful reglementat aferent categoriei în care locul de
consum al clientului a fost reîncadrat.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul nu va recalcula valoarea serviciilor de distribuţie prestate, în
cazul în care acesta nu a avut aprobat pentru perioada respectivă un tarif reglementat pentru categoria în care locul
de consum al clientului a fost reîncadrat.
Art.6. Regularizarea va fi evidenţiată distinct pe factură, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare
efectuându-se în condiţiile prevăzute la art. 6, alin. (3) din contractul-cadru, cu angajarea corespunzătoare a
răspunderii contractuale, în condiţiile stipulate în contract.
Art. 7. – Încadrarea clienților în categorii de consum se face fără a fi necesară modificarea prezentului contract sau
vreo notificare din partea furnizorului.
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