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OFERTĂ GAZ 3IN1 

PENTRU CONSUMATORII FINALI, PERSOANE FIZICE 

Alătură-te și tu celor peste 3.5 milioane de clienți Electrica Furnizare,  

de a căror încredere ne bucurăm zi de zi. 

 

Îți propunem încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale  
pe piața concurențială, în conformitate cu prevederile  

Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. 
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1. PREȚURI DE FURNIZARE 

Factură electronică + cont MyElectrica 

 preț gaze naturale [lei/kWh]      0,06333 

 abonament campanie „Zilele Electrica” [lei/loc de consum/zi]       0,22 

 prețurile sunt valabile până la 31.12.2021; 

 la prețul de furnizare de mai sus se adaugă cele de mai jos, care se pot modifica în conformitate cu legile și reglementările 

în vigoare:  

o costul de transport – reprezintă tariful serviciilor de transport, stabilit pe baza tarifelor reglementate de rezervare de 

capacitate TC și volumetric TV – 0,00960 lei/kWh; 

o tarif reglementat de distribuție aferent categoriei de consum și operatorului de distribuție, în vigoare la data furnizării 

și facturării; 

o acciză și TVA. 

2. DE CE SĂ ALEGI GAZ 3IN1 

 gaze naturale la un preț atractiv; 

 beneficii incluse: 
a. Asistență Tehnică de Urgență – reparații de urgență în cazul unor avarii la instalațiile de apă și canal, instalația de 

încălzire, instalația electrică, instalația de gaze, geamuri, ferestre, acoperiș; 
b. Asigurare de Bunuri – în caz de: incendiu, trăsnet, riscuri naturale (furtună, vijelie, ploaie torențială, grindină), 

vandalism, furt, pentru bunurile aflate în locuință: mobilier, covoare, electrocasnice, electronice și audio-video, obiecte 
vestimentare; 

 prioritate pentru apelul în Call Center. 

3. FACTURARE, TERMENE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ   

 facturile se emit lunar, pentru întreaga cantitate de gaze naturale livrată, și sunt transmise cel mai târziu până în data de 15 

a lunii următoare lunii de livrare; 

 termenul de plată este de 30 de zile de la data emiterii facturii, fără penalități de întârziere; 

 modalități de plată a facturii: online prin MyElectrica, internet banking, aplicații Orange Money și mobilPay Wallet, debit 

direct, prin rețelele partenerilor: PayPoint, un-doi, ATM-uri și automate bancare, Westaco Express, terminale Qiwi. 

4. VALABILITATEA OFERTEI  

Oferta este valabilă până la data de 02.12.2020 pentru clienții casnici, în limita cantităților de gaze naturale si pentru perioada de 
furnizare 01.01.2021 - 31.12.2021. 

Oferta este valabilă pe întreg teritoriul României, exceptând zonele în care situația tehnică nu permite furnizarea de către Electrica 
Furnizare a gazelor naturale la clientul final. 

5. INFORMAȚII UTILE – CONTRACTARE 

Glosar de termeni 

 Loc de consum – punctul de predare/preluare la interfața cu rețeaua de distribuție a gazelor naturale, prestată de operatorul de 

servicii responsabil cu predarea și măsurarea gazelor naturale 

 Capacitate de transport rezervată [kWh/h] – capacitatea rezervată care asigură livrarea unei cantități maxime orare pe toată 

perioada derulării contractului.  
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6. DOCUMENTELE NECESARE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI 

 Cerere încheiere contract 

 Copie B.I/C.I.  

 Copie Act de proprietate/spațiu sau Acordul proprietarului (după caz) 

 Declarație pe proprie răspundere cu privire la destinația spațiului și a utilizării gazului 

 Alte documente necesare încheierii contractului (după caz). 
 

Intrarea în vigoare a contractului: 

 

 Schimbarea efectivă a furnizorului de gaze naturale are loc în termen de 21 zile de la data solicitării (în conformitate cu prevederile 
art. 143, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare); 

 Contractul de furnizare produce efecte de la data schimbării efective a furnizorului (în conformitate cu prevederile art. 8, alin. (2) 
si art. 5, alin. (1) din Ordinul ANRE nr. 234/2019 (Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze na turale 
de către clientul final).   

7. CUM NE POȚI CONTACTA PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 

 

 accesează formularul online din pagina www.electricafurnizare.ro/zilele-electrica, în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 
2020 și urmează pașii necesari în vederea încheierii unui contract. ( consultă regulamentul campaniei ) 

 

 

Toate informaţiile, datele sau documentele transmise de o parte către cealaltă în legătură (directă sau indirectă) cu oferta și cu 
executarea acesteia, indiferent de mijlocul utilizat, se vor trata de părţi drept strict confidenţiale. În plus, părţile se angajează să nu 

divulge nimic din conţinutul ofertei unei terţe pǎrţi  și nu vor utiliza informațiile confidențiale, în totalitate sau parțial, fără 
consimțământul scris al celeilalte pǎrți. 

 

 

Mulțumim! 

Echipa ELECTRICA FURNIZARE  
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Preț de 
furnizare - 

factură 
electronică 
[lei/kWh] 

Tarife reglementate ANRE la data ofertei [lei/kWh] Preț contract – factură electronică  

Cost de 
transport 

Operator licențiat al 
sistemului de distribuție 

Tarife distribuție Preț gaze naturale [lei/kWh] Abonament 
[lei/loc de 

consum/zi] C.1 C.2 C.3 C.1 C.2 C.3 

0,06333 0,00960 

AMARAD DISTRIBUŢIE 0,03392 0,03148 - 0,10685 0,10441  

0,22 

B.E.R.G. SISTEM GAZ 0,03408 0,03023 0,02724 0,10701 0,10316 0,10017 

CORDUN GAZ 0,01787 0,01607 0,01462 0,09080 0,08900 0,08755 

CPL CONCORDIA FILIALA 
CLUJ ROMÂNIA 

0,03254 0,02913 0,02233 
0,10547 0,10206 0,09526 

DELGAZ GRID 0,03010 0,02844 0,02607 0,10303 0,10137 0,09900 

DESIGN PROIECT 0,03360 0,02982 - 0,10653 0,10275  

DISTRIGAZ SUD REŢELE 0,03024 0,02849 0,02716 0,10317 0,10142 0,10009 

DISTRIGAZ VEST 0,03768 0,03388 0,03140 0,11061 0,10681 0,10433 

EURO SEVEN INDUSTRY 0,02227 - - 0,09520 -  

GAZ EST 0,03707 0,03488 0,03382 0,11000 0,10781 0,10675 

GAZ NORD EST 0,03708 0,03596 - 0,11001 0,10889  

GAZ VEST 0,03259 0,02958 0,02502 0,10552 0,10251 0,09795 

GAZMIR IAŞI 0,04806 0,04726 0,04648 0,12099 0,12019 0,11941 

HARGAZ HARGHITA GAZ 0,03314 0,02969 - 0,10607 0,10262  

INSTANT CONSTRUCT 
COMPANY 

0,03795 - - 
0,11088 -  

M.M. DATA 0,03044 0,02713 0,02340 0,10337 0,10006 0,09633 

MĂCIN GAZ 0,02535 0,02279 - 0,09828 0,09572  

MEGACONSTRUCT 0,03802 0,03656 0,03521 0,11095 0,10949 0,10814 

MEHEDINŢI GAZ 0,02813 0,02671 0,02527 0,10106 0,09964 0,09820 

MIHOC OIL 0,03291 - - 0,10584 -  

NORD GAZ 0,02287 0,01917 - 0,09580 0,09210  

NOVA POWER & GAS 0,03831 0,03740 0,03500 0,11124 0,11033 0,10793 

OLIGOPOL 0,04814 0,04418 0,04279 0,12107 0,11711 0,11572 

PREMIER ENERGY 0,03257 0,03209 0,03095 0,10550 0,10502 0,10388 

PREMIER ENERGY - pentru  
ZIMNICEA 

0,00010 0,00009 - 
0,07303 0,07302  

PRISMA SERV COMPANY 0,02319 0,02148 0,01966 0,09612 0,09441 0,09259 

PROGAZ P&D 0,03354 0,03052 - 0,10647 0,10345  

SALGAZ 0,03327 0,02975 0,02392 0,10620 0,10268 0,09685 

SNGN ''ROMGAZ'' 0,05252 0,04617 0,04129 0,12545 0,11910 0,11422 

TEHNOLOGICA RADION 0,03399 0,03109 0,02855 0,10692 0,10402 0,10148 

TULCEA GAZ 0,02864 0,02575 0,02430 0,10157 0,09868 0,09723 

VEGA 93 0,04963 0,04764 0,04497 0,12256 0,12057 0,11790 
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