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OFERTA DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE DIN 16.11.2021 

Actualizata la data de 16.11.2021 

 

Modalitatea de acceptare si valabilitatea ofertei 

Valabilitatea ofertei: 16.11.2021 – 30.11.2021. 

Perioada de aplicare: 16.11.2021 – 28.02.2022. 

Modalitatea de acceptare a ofertei: prin telefon, eMail, fax. 

Tipul de client : Consumatori finali casnici de pe intreg teritoriul Romaniei  
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Pachet 

GAZ ONE 

si 

GAZ ONE+ 

GAZ BONUS 

si 

GAZ BONUS+ 

Pretul este valabil pentru 

toate categoriile de 

consum si este exprimat in 

lei/MWh 

750,00 780,00 

 

 

Recomandare 

Raportat la abonament, 

recomandam acest pachet 

clientilor finali care vor sa 

plateasca mai putin in sezonul 

rece (toamna – iarna) si vor sa 

platesca mai mult  in sezonul cald 

(primavara – vara)  

Raportat la abonament, recomandam 

acest pachet pentru clienti care vor sa 

plateasca tot acelasi pret atat in 

sezonul cald cat si in sezonul rece. 

 

Prețul de furnizare contractat este un preț negociat si reprezintă contravaloarea gazelor naturale furnizate. La 
acest preț se mai adaugă, conform pachetului ales: 
 
- Tariful de distribuție reglementat care este stabilit în mod diferențiat pentru fiecare operator de distributie 
in parte, in functie  fiecare zonă de distribuție, după cum urmează:  

Distrigaz Sud Retele 30,13 Lei/Mwh; Gaz Est 41,34 Lei/Mwh; Megaconstruct 38,29 Lei/Mwh; Cordun Gaz 21,72 
Lei/Mwh; Euro Seven Industry 22,25 Lei/Mwh;  Design Proiect 29,00 Lei/Mwh; Distrigaz Vest 35,05 Lei/Mwh; 
Dornacor Invest 65,59 Lei/Mwh; CPL Concordia 33,19 Lei/Mwh; Gaz Nord Est 38,90 Lei/Mwh; Gaz Vest 30,58 
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Lei/Mwh; Gazmir Iasi 42,29 Lei/Mwh; Hargaz Harghita Gaz 29.24 Lei/Mwh; Premier Energy 32,74 Lei/Mwh; 
Premier Energy (Otopeni) 10,90 Lei/Mwh; Premier Energy (Zimnicea) 21,02 Lei/Mwh; Progaz P&D 30,15 
Lei/Mwh; Prisma Serv Company 29,59 Lei/Mwh; Romgaz 48,19 Lei/Mwh; Salgaz 31,27 Lei/Mwh; Tulcea Gaz 
30,47 Lei/Mwh;  Tehnologia Radion 32,80 Lei/Mwh; Mehedinti Gaz 31,38 Lei/Mwh; Delgaz Grid 30,26 
Lei/Mwh; BERG Sistem Gaz 32,36 Lei/Mwh; Nord Gaz 25,97 Lei/Mwh; Nova Power & Gas 43,91 Lei/Mwh; 
Mihoic Oil 33,35 Lei/Mwh; M M Data 31,83 Lei/Mwh; Macin Gaz 25,35 Lei/Mwh; Instant Construct Company 
35,82 Lei/Mwh; Societatea Oligopol 39,88 Lei/Mwh; 

- Tariful mediu de transport si echilibrare reglementat, 12.71 lei/MWh, 

- Abonamentul zilnic, in funcție de pachetul ales, se va factura după cum urmează: la pachetul  GAZ ONE 0.33 

lei/zi, GAZ ONE+ 0.36 lei/zi, la pachetul GAZ BONUS 0 lei/zi,  GAZ BONUS+ 0.15 lei/zi. 

- Alte taxe: TVA si accize care se vor evidentia distinct pe factura lunara.  

Tarifele reglementate sunt stabilite de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 
(denumită în continuare  ANRE), fiind publice si obligatorii.  Acestea tarife reglementate, nu constituie venituri 
pentru furnizor, și se aplică de la data intrării in vigoare a acestora. 

Prețul de furnizare  acceptat de consumator, este cel prevăzut în oferta-tip sau cel negociat de consumator 
direct cu furnizorul și este valabil  pentru o perioadă minimă de 3 (trei) luni calculată de la semnarea 
contractului. Prețul de furnizare se aplică și după expirarea perioadei de 3 luni,  până la data notificată de 
Furnizor  pentru intrarea în vigoare a noului preț de furnizare. 

Furnizorul este în drept să modifice prețul de furnizare după expirarea perioadei minime de 3 (trei) luni 
calculată de la semnarea contractului.  

Noul preț de furnizare se va aduce la cunostinta consumatorului printr-o notificare sau  prin intermediul 
facturii cu minimum 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data intrării in vigoare. 

Termenele, modalitatile si  conditiile de plata a facturii 

Facturile se emit în baza citirilor periodice a consumului înregistrat de grupul de masură (contor) sau a 
estimarilor ce se efectueaza de către distribuitor. 
În perioadele dintre citiri, consumatorul este în drept să procedeze la autocitirea consumului lunar realizat. 
Modalitatea transmiteri indecsilor autocititi, precum si termenul de respectat vor fi specificate în cuprinsul 
facturilor. 
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In lipsa indecsilor autocititi, facturile se vor emite in baza consumului estimat de catre distribuitor, pe baza 
istoricului de consum al punctului de consum sau în baza cantitatilor de gaze naturale contractate. 
Autocitirea nu poate înlocui citirile periodice ce trebuie efectuate de distribuitor si în baza cărora se emit 
facturile de regularizare. 
Pentru plata gazelor natural consumate, furnizorul va emite către consumator facturi lunare, care vor 
cuprinde toate cheltuielile generate de furnizare, inclusiv taxele și tarifele legale ce se decontează prin 
furnizor. 
Factura emisă de furnizor va fi achitată de consumator în termen de 20 (douăzeci) de zile calendaristice de la 
data emiterii. Factura se trimite la adresa de email sau la adresa postala indicată de consumator, în funcție de 
optiunea de la Cap. II. din contractul de furnizare gaze naturale.  
Dacă o factură emisă nu este onorată în termenul scadent, consumatorul va plăti o penalizare la suma 
datorată în lei,  în cuantum de 0,2 % pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, cu începere din prima zi 
după expirarea termenului de plată și până în ziua încasării sumelor datorate. Valoarea totală a penalităților 
nu poate depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. 
După trecerea a 35 de zile de la data emiterii facturii, dacă factura nu a fost achitată, furnizorul va proceda la 
începerea demersurilor pentru întreruperea furnizării gazelor naturale, notificând consumatorul în scris cu 15 
zile calendaristice înaintea decuplării. Eventualele consecințe ce rezultă din întreruperea furnizării pentru 
neplata în termen a facturilor, nu sunt imputabile furnizorului. După efectuarea plății integrale a facturii și a 
penalizărilor aferente, furnizorul va lua măsuri de realimentare a consumatorului, în termen de maximum 24 
de ore, în conformitate cu prevederile Standardului de performanță. Costurile întreruperii și realimentării cat 
si a eventualelor pierderi cauzate de întreruperea furnizarii gazelor naturale, se suportă integral de către 
consumator.  
În cazul în care consumatorul nu efectuează plățile restante în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice 
de la data întreruperii furnizării gazelor naturale, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare 
,urmând să recupereze sumele datorate conform dispozițiilor legale în vigoare.                  
Plata se considera îndeplinită în momentul în care suma datorată, inclusiv penalitatile de întarziere sunt 
achitate integral și apar în contul bancar al furnizorului. 
 
Optiunile privind modul de transmitere a facturii 

Posta Romana si/sau email 
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Durata contractului 

Contractul se încheie pe durată nedeterminată. Contractul intră în vigoare la data semnării, respectiv la data 
preluării punctului de consum. Contractul poate înceta în perioada contractată dacă consumatorul își exercită 
dreptul de denunțare sau dacă locul de consum a fost preluat de altă persoană, precum si in cazul rezilierii 
pentru nerespectarea clauzelor contractuale. Consumatorul are obligația de a prezenta dovada 
predării/preluării locului de consum. 

Rezilierea Contractului 

Rezilierea contractului din inițiativa consumatorului se poate face în urmatoarele cazuri: 
Refuzul Furnizorului de a reactualiza contractual existent,  cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice. 
Denunțarea unilaterală, prin notificare transmisă de consumator, furnizorului, cu un preaviz de minim 21 
(douazecisiunu) zile calendaristice; Schimbarea furnizorului cu respectarea condițiilor legale; Rezilierea 
contractului din inițiativa furnizorului se poate face în urmatorarele cazuri: Neplata contravalorii gazelor 
naturale furnizate în condițiile stabilite și a penalitățiilor aferente, în termen de 15 (cincisprezece) zile 
calendaristice de la întreruperea furnizării gazelor naturale; Consumul fraudulos de gazelor naturale;  

Refuzul consumatorului de a încheia un nou contract ori de a reactualiza contractul existent, în cazul 
modificării reglementărilor sau a condițiilor tehnice sau economice avute în vedere în momentul încheierii 
acestuia, cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristce. 

Documentele necesare pentru incheierea contractului 

Consumatori casnici: copie factura servicii furnizare gaze naturale emisa de furnizorul actual, copie act de 
proprietate care sa ateste dreptul de folosinta asupra spatiului ce face obiectul locului de consum            
(vanzare-cumparare, comodat, inchiriere, etc.), copie act de identitate al solicitantului. 

Consumatori noncasnici: copie factura servicii furnizare gaze naturale emisa de furnizorul actual, copie act de 
proprietate care sa ateste dreptul de folosinta asupra spatiului ce face obiectul locului de consum (vanzare-
cumparare, comodat, inchiriere, etc), copie CUI-ul societatii, copie act de identitate al reprezentantului legal al 
societatii; 

Cu respect,  

Electric & Gas Power Trade SRL 


