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Oferta – tip pentru categoria de clienti finali casnici.
Elaborata in conformitate cu prevederile art 4 din Ordinul nr. 106/2014.
1.Furnizor ofertant:
S.C. AMARAD DISTRIBUTIE S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Vasile Alecsandri, nr.4, Str Constantin
Daniel, nr.11, Cladirea A, Zona 5, Sector 1, sediu secundar in Simleu Silvaniei, str. Partizanilor Bl.A5, Ap.3-4,
jud. Salaj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr J40/17359/2019,
CIF RO24913735, telefon/fax: 0260/679361, legal reprezentata de administrator Dl. Jose Martin Garza.
2.Oferta- tip a fost intocmita la data de 31.12.2014, actualizata la data de 30.06.2020 si este valabila
incepand cu data de 01.07.2020 pana la data de 30.06.2021.
Oferta-tip se adreseaza clientilor finali casnici din categoriile:
C. Consumatori conectati in sistemul de distributie
C.1 consumatori cu un consum anual de pana la 280 MWh inclusiv
C.2 consumatori cu un consum anual intre 280 MWh si 2.800 MWh
3.Descrierea serviciilor oferite:
3.1. furnizarea gazelor naturale inclusiv serviciile reglementate de distributie/transport si inmagazinare a gazelor
naturale (servicii reglementate ce sunt refacturate clientului in cuantumul prevazut in actele normative ce le
reglementeaza si care sunt incluse in pretul de furnizare prevazut la pct 4 ).
3.2.Predarea/preluarea gazelor naturale contractate se face prin statia sau postul de reglare/masurare a gazelor.
3.3.Calitatea gazului natural furnizat este in conformitate cu reglementarile in 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 consum, cu servicii incluse (lei/MWh)
C.1
C.2
158,12
155,68
Tarif reglementat de distributie conform Ordin ANRE nr 127/2020 (lei/MWh)
33,92
31,48
Oferta- tip de furnizare pe categorii de consum, cu tarif de transport, incluzand costul cu
rezervari/depasirile de capacitate, echilibrari si inmagazinare subterana a gazelor naturale, fara
serviciul de distributie (lei/MWh)
124,20
124,20
Tarif reglementat de distributie a gazelor naturale pentru S.C.Amarad Distributie SRL, conform Ordinului
ANRE nr.127/2020;

www.amarad-distributie.ro

Str. Vasile Alecsandri, nr.4, Str. Constantin Daniel, nr.11, etaj
2, Cladirea A, Zona 5, Sector 1, Bucuresti,, Romania,
telefon/fax: 0260.679.361; amarad.simleu@yahoo.com;
J40/17359/2019, CUI: RO 24913735;
cod IBAN nr. RO69BRDE320SV09182073200, BRD Simleu

Tarif reglementat de transport a gazelor naturale conform Ordinului ANRE nr 64/2019;
Tarif reglementat de inmagazinare a gazelor naturale conform Ordinelor ANRE nr. 24/2020 si nr. 25/2020.
4.1. Pretul de furnizare nu include TVA si acciza.
5. Garanţii
5.1.Clientul trebuie sa prezinte o garantie financiara fie prin plata in avans (plata in avans constituind instrument
de garantare a livrarii gazelor), fie prin prezentarea de garantii sub forma de scrisoare de garantie bancara, s-au
bilet la ordin, a carei valoare trebuie sa acopere contravaloarea gazelor naturale ce urmeaza a fi livrate pe doua
luni consecutive cu cel mai mare consum.
6.Termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii:
6.1. Plata facturii se face in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii;
6.2.In cazul in care data scadentei facturii este o zi nelucratoare, termenul se socoteşte implinit in urmatoarea zi
lucratoare.
6.3.In cazul neplatii la termenul scadent a facturii, se vor percepe penalitati de intarziere in cota de 0,04 % pentru
fiecare zi de intarziere, calculate asupra valorii neachitate, incepand cu ziua urmatoare scadentei si pana la
achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii.
6.4.Obligatiile de plata sunt considerate indeplinite in momentul in care sumele platite au intrat in contul
vanzatorului;
6.5. Plata facturii se efectueaza prin instrumentele legale de plata.
7.Modul de transmitere a facturii:
7.1.Factura se va comunica la locul de consum, daca partile nu au stabilit prin contractul de vanzare cumparare a
gazelor naturale o alta adresa de corespondenta, pe suport de hartie sau prin transmiterea pe cale electronica.
8.Durata contractului, conditiile de reinnoire/prelungire si de incetare a contractului
8.1. Contractul de vanzare cumparare a gazelor naturale se încheie pe o perioada de un an, contractul putând fi
modificat sau prelungit, prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi si cu posibilitatea renegocierii anuale a unor
clauze. In cazul in care niciuna dintre parti nu notifica celeilalte intentia de incetare a contractului cu cel putin 45
zile calendaristice inainte de ajungerea la termen a acestuia, contractul se prelungeste automat cu o durata egala
cu cea iniţiala.
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 in 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, în următoarele situaţii:
○ neplata în termen de 40 zile calendaristice de la data emiterii facturilor si a penalitatilor de intarziere de la
data scadentei în temeiul prezentului contract
○ în caz de consum fraudulos din partea clientului;
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○ deschiderea procedurii insolvenţei faţă de Client;
○ încălcarea culpabilă repetată de catre client a obligaţiilor contractuale.
○ în cazul în care nu s-au oferit garanţiile contractuale solicitate in conditiile si termenii prevazute in
contract.
(5) În situaţiile prevăzute la aliniatul (4), rezilierea va produce efecte de plin drept în termen de 3 zile
calendaristice de la comunicarea notificării.
(6) Rezilierea contractului de vanzare cumparare a gazelor naturale din iniţiativa clientului operează în condiţiile
notificării prealabile a Furnizorului, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de această dată.
Contractul va înceta de drept, fără nici o altă formalitate şi fără intervenţia instanţelor de judecată, în următoarele
situaţii: a) daca părţile nu reuşesc sa ajungă la un acord în legătură cu modificarea prestaţiilor, datorat
modificărilor de circumstanţe;
b) daca forţa majora se desfăşoară pe o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice.
Contractul poate înceta prin denunţarea unilaterală a acestuia, din iniţiativa Clientului, cu condiţia notificării
prealabile a Furnizorului cu cel putin 21 de zile calendaristice înainte ca denunţarea sa producă efecte şi sub
conditia indeplinirii in intregime a obligatiilor de plata prevazute contractual.
Contractul poate înceta prin denunţarea unilaterala a acestuia, din iniţiativa Furnizorului, cu condiţia notificării
prealabile a Clientului cu 21 de zile calendaristice înainte ca denunţarea sa producă efecte.
Incetarea contractului ca urmare a denuntarii unilaterale poate sa produca efecte doar incepand cu prima zi
calendaristica a fiecarei luni de livrare.
9.Modalitatea de acceptare a ofertei –tip
9.1.Acceptarea ofertei-tip se comunica in scris prin adresa semnata de catre client comunicata la sediul
S.C.Amarad Distributie S.R.L.,,prin posta sau posta electronic.
10.Documentele necesare pentru încheierea contractului ( numai pentru clientii ce nu se afla la momentul
prezentei in portofoliul Amarad distributie S.R.L.)
○ Copie a actului de proprietate a imobilului/contract inchiriere/extras CF actualizat;
○ Acordul proprietarului/proprietarilor, dupa caz;
○ Copie carte de identitate;
○ Copie ATR, date tehnice, acord acces, dupa caz .
11.Modificarea circumstantelor
În sensul contractului, „modificare de circumstanţe”semnifica aplicarea actelor normative si reglementarilor
romanesti, precum si a modificarilor si/sau abrogarilor ce ar putea sa apara in actele normative si reglementarile
incidente, existente dupa data efectiva de intrare in vigoare a prezentului contract. Modificarea circumstanţelor
prevăzute mai sus, se va reflecta prin notificare transmisa de S.C.Amarad Distributie S.R.L.. Dacă ulterior
încheierii contractului, apare o modificare a condiţiilor tehnico economice care au stat la baza încheierii
contractului si care are au sau pot avea ca efect creşterea pentru vânzător a costurilor, la solicitarea acestuia,
părţile vor modifica preţul de contract prin încheierea de acte adiţionale, astfel încât să se permită recuperarea
integrală de către S.C.Amarad Distributie S.R.L., a costurilor suplimentare, in termen de 15 zile calendaristice de
la apariţia noilor condiţii tehnico-economice. In situatia in care, urmare a negocierilor, nu se ajunge la un
consens, ambele parti pot denunta unilateral contractul cu o notificare prealabila de 3 zile lucratoare.
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