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Ofertă de furnizare gaze naturale  
 

Prezenta ofertă tip a fost actualizată la data de 01.09.2022 și este valabilă până la 
data de 31.12.2022. 

Vă prezentăm oferta noastră de furnizare gaze naturale pentru consumatorii finali 
casnici și noncasnici, după cum urmează:  

1. Prețul de furnizare – 4.950,00 lei/MWh la care se adaugă tarifele reglementate 
aferente (transport, distribuție).  

Formula de calcul generală este următoarea:  

Preț final (lei/MWh) = Preț furnizare +Tarif transport +Tarif distribuție  

Prețul final nu include TVA și acciza. Pentru realizarea estimărilor pe baza tarifelor 
reglementate, va rugăm sa ne contactati.  

Compania noastră va încheia în scopul derulării contractului, contractul de transport 
(cu operatorul de transport) și contractul de distribuție (cu operatorul local de 
distribuție).  

Prețul final va fi actualizat în situația modificării tarifelor reglementate precizate mai 
sus și/sau în cazul altor modificări legislative.  
 
2. Condiții de plată: plata integrală a cantității contractate și consumate, în termen de 
30 de zile de la sfârșitul fiecărei luni de livrare.  
 
3. Modalitatea de transmitere a facturilor: transmiterea se va realiza prin poștă 
electronică (e-mail) sau la adresa de corespondență a clientului, conform modalității 
agreate cu acesta.  
 
4. Durata contractului: contractul se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea 
prelungirii acestuia printr-un act adițional.  
 
5. Modificările în ceea ce privește prognoza lunară pot fi făcute inclusiv până la 
sfârșitul lunii de livrare. În cazul confirmării de către Vânzător, cantitatea astfel 
notificată, devine cantitate lunară contractată.  
 
6. Documente necesare pentru încheierea contractului: 

- Certificatul de Înregistrare la Camera de Comert și Industrie – Oficiul Național 

al Registrului Comerțului și Codul Fiscal; 

- Copie C.I. în cazul consumatorilor casnici; 

- Actul de proprietate/alt document care atestă dreptul de folosință asupra 

spațiului care face obiectul locului de consum; 

- Certificatul de racordare, avizul tehnic de racordare sau acord acces (dacă 

este disponibil); 
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- Acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de 

furnizare, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul de deținere 

a spațiului, în cazul în care solicitantul persoană fizică/juridică are calitatea de 

chiriaș/concesionar sau altă calitate similară și atestă un drept de folosință 

temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul; 

- Cont bancar și denumirea băncii prin care clientul va efectua plata. 
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