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OFERTĂ FURNIZARE GAZE NATURALE 

“BUSINESS GAZ STABIL” 
PENTRU CONSUMATORII FINALI, NONCASNICI DIN PIAȚA 

LIBERĂ 

Alătură-te si tu celor peste 3.5 milioane de clienți Electrica Furnizare, de a căror 
încredere ne bucuram zi de zi. 

 

Îți propunem încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pe piața 

concurențială, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr. 123 / 2012. 
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1. PREȚUL CONTRACTUAL PENTRU PRODUSUL “BUSINESS GAZ STABIL” 

Prețul contractual al gazelor naturale (PC) la care se va adauga acciza si TVA, este prețul aplicat cantităților de gaze naturale 
livrate la locul / locurile de consum și se determină conform formulei: 

PC = PG + CT + TD 

Preturi și tarife pentru produsul “BUSINESS GAZ STABIL”: 

Preţ gaze naturale (PG) 895,51 lei/MWh 

Cost de transport (TT)   7,97 lei/MWh 

Reprezintă tariful serviciilor de transport, stabilit pe baza tarifelor 
reglementate de rezervare de capacitate TC și volumetric TV 

Tarif reglementat de distribuţie (TD) lei/MWh 

Reprezintă tariful reglementat de distribuție aferent categoriei de consum și 
operatorului de distribuție, în vigoare la data furnizării și facturării. 

2. FACTURAREA ȘI PLATA GAZELOR NATURALE   

 Contravaloarea integrală a gazelor naturale livrate. 

 Tarifele de distributie si transport, reglementate de ANRE  
 Taxele si accizele calculate conform legislației în vigoare. 
 Factura va fi transmisă în format tiparit.  
 Modalitățile de plată vor fi cele puse la dispoziție de către Furnizor și se vor regăsi pe factura fiscală. 
 Termen de plată factură: 30 de zile de la data emiterii facturii; 
 Prezenta ofertă este valabilă pentru potențialii clienți cu condiția plății în avans pentru cel puțin o lună de consum, 

înainte de începerea livrării gazelor naturale.  

3. VALABILITATEA OFERTEI DE PREȚ PENTRU GAZE NATURALE 

Prezenta ofertă este valabilă de la data de 03.02.2022 până la data de 16.02.2022, inclusiv, pe întreg teritoriul României, 
exceptând zonele în care situația tehnică nu permite furnizarea de către Electrica Furnizare a gazelor naturale la clientul final.  

4. DOCUMENTELE NECESARE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI  

În baza Ordinului ANRE nr. 29 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, precum și 
celorlalte prevederi legale in vigoare, cu modificările și completările ulterioare, anexez următoarele documente obligatorii, conforme 
cu originalul*: 
 Cerere încheiere contract de furnizare gaze naturale pe piața concurențială 
 Copie certificat de înregistrare la Registrul Comerțului/actul de constituire al asociației (în cazul asociațiilor de proprietari); 
 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului:  
 privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, 

chiriaş, beneficiar rentă viageră etc); 
 privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se 

dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, 
atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit.        
 

 
 

vor fi facturate si transmise cel mai târziu până în 

data de 15 a lunii care urmează celei de livrare. 
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În cazul în care sunt necesare și alte documente față de cele menționate anterior, vă vom informa corespunzător luând in considerare 
particularitățile actelor prezentate de dumneavoastră. 

Intrarea în vigoare a contractului de furnizare a gazelor naturale, este supusă îndeplinirii următoarelor condiții cumulative: 

 În conformitate cu prevederile art. 143, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, 
schimbarea efectivă a furnizorului de gaze naturale se efectuează în termen de 21 zile de la data solicitării; 
 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 naturale de către clientul final), contractul de furnizare produce efecte de la data schimbării 
efective a furnizorului, schimbare efectivă a furnizorului având loc în termen de maximum 21 de zile calendaristice de la data 
notificării de către clientul final, cu respectarea condițiilor contractuale.   

5. DE CE SĂ ALEGI ELECTRICA FURNIZARE 

 îti oferim consultanță în domeniul furnizării gazelor naturale, pe durata derulării contractului 
 beneficiezi de factură electronică, servicii de plată online a facturilor și servicii de relații cu clienții prin intermediul   

MyElectrica.ro si a aplicatiei mobile MyElectrica (Android si IOS). 
 facilităm relația cu operatorul de distribuție 
 beneficiezi de expertiza, având personal cu înaltă calificare în domeniu 
 pentru achitarea facturilor se acceptă orice modalitate legală de plată 

6. INFORMAȚII UTILE – DETALII OFERTĂ 

 Locul 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. 

 
 Perioada de contractare 

              Până 01.07.2022 ora 7, cu prelungire automată conform clauzelor contractuale. 

 Perioada de furnizare  
Prețul gazelor naturale (PG) este fix de la data activării contractului până la data de 01.07.2022 ora 7. 
 

 Condiţii de denunţare 
Prin notificare cu 21 de zile înainte de data dorită pentru încetarea contractului si conform prevederilor contractuale. 
 

 Garantii 
Furnizorul poate solicita constituirea de garanţii financiare pentru situaţiile şi în cuantumul conform prevederilor 
contractuale, înainte şi în timpul derulării Contractului. 
 

 Modalități de transmitere a facturilor:  
In format fizic, prin poștă/curier sau electronic, prin email 

 

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. 

Pentru acceptarea ofertei: 

- ne poți transmite un email pe adresa clienti@electricafurnizare.ro 
- sau poți “Încheia un contract online” (click aici)  și vei fi contactat de un reprezentant Electrica Furnizare. 

Multumim! 

Echipa ELECTRICA FURNIZARE     
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 *La prețul final se poate adăuga acciza și orice alte tarife și taxe ce vor fi introduse de autoritatea de reglementare competentă la 
momentul facturării, conform prevederilor legale în vigoare. Valoarea TVA este de 19%, conform legislației în vigoare și se poate 
actualiza în funcție de reglementările stabilite prin lege. 

 
•  Termen de plată factură: 30 de zile de la data emiterii facturii;  
• Preturile nu includ accize. 
• CT = Costul de transport, stabilit pe baza tarifelor reglementate de rezervare de capacitate TC și volumetric TV. 
• TD = reprezintă tariful reglementat de distribuție aferent categoriei de consum și operatorului de distribuție, în vigoare la data 

furnizării și facturării.  
• Prețurile sunt valabile pentru contractele semnate / acceptate în perioada 03.02.2022 – 16.02.2022. 

 
TARIFUL BUSINESS GAZ STABIL  

 Categoriile de consum C1, C2 - clienti noncasnici 
 Prețuri pentru piața concurențială -  furnizare gaze natural 
 

 

Consum pe categorii de 
consumatori  

Consum anual (MWh) 
C.1 C.2 

  ≤  280 >280 - ≤2800 

Preț Gaze Naturale 

(PG)

Tarif 

Transport 

(CT)

C1. C2 C.1 C.2 C.1 C.2

(1) (2)

lei/MWh lei/MWh lei/MWh lei/MWh lei/MWh lei/MWh

B.E.R.G. SISTEM GAZ 895,51 7,97 32,36 28,71 1.113,65 1.109,31

CORDUN GAZ 895,51 7,97 21,72 19,53 1.100,99 1.098,38

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA 895,51 7,97 33,19 29,71 1.114,64 1.110,50

DELGAZ GRID 895,51 7,97 30,26 28,61 1.111,15 1.109,19

DESIGN PROIECT 895,51 7,97 29,00 26,55 1.109,65 1.106,74

DISTRIGAZ SUD REŢELE 895,51 7,97 30,13 28,38 1.111,00 1.108,91

DISTRIGAZ VEST 895,51 7,97 35,05 31,52 1.116,85 1.112,65

EURO SEVEN INDUSTRY 895,51 7,97 22,25 ‐ 1.101,62 ‐

GAZ EST 895,51 7,97 41,34 38,89 1.124,34 1.121,42

GAZ NORD EST 895,51 7,97 38,90 37,72 1.121,43 1.120,03

GAZ VEST 895,51 7,97 30,58 27,76 1.111,53 1.108,18

GAZMIR IAŞI  895,51 7,97 42,29 41,59 1.125,47 1.124,63

HARGAZ HARGHITA GAZ 895,51 7,97 29,24 26,20 1.109,94 1.106,32

INSTANT CONSTRUCT COMPANY 895,51 7,97 35,82 ‐ 1.117,77 ‐

M.M. DATA 895,51 7,97 31,83 27,74 1.113,02 1.108,15

MEGACONSTRUCT 895,51 7,97 38,29 36,82 1.120,71 1.118,96

MEHEDINŢI GAZ 895,51 7,97 31,28 29,80 1.112,36 1.110,60

MIHOC OIL 895,51 7,97 33,55 ‐ 1.115,07 ‐

NORD GAZ 895,51 7,97 25,97 21,78 1.106,05 1.101,06

NOVA POWER & GAS 895,51 7,97 43,91 42,87 1.127,39 1.126,16

OLIGOPOL 895,51 7,97 39,88 36,60 1.122,60 1.118,70

PREMIER ENERGY 895,51 7,97 32,74 32,25 1.114,10 1.113,52

PREMIER ENERGY ‐pentru  ZIMNICEA 895,51 7,97 21,02 19,36 1.100,16 1.098,18

PRISMA SERV COMPANY 895,51 7,97 29,59 27,40 1.110,35 1.107,75

PROGAZ P&D 895,51 7,97 30,15 27,44 1.111,02 1.107,79

SALGAZ 895,51 7,97 31,27 27,97 1.112,35 1.108,43

SNGN ''ROMGAZ'' 895,51 7,97 48,19 42,37 1.132,49 1.125,56

TEHNOLOGICA RADION 895,51 7,97 32,80 30,00 1.114,17 1.110,84

TULCEA GAZ 895,51 7,97 30,47 27,40 1.111,40 1.107,75

Operator Sistem de Distribuție Licențiat

Tarife Distribuție

 (TD)
Preț final cu TVA inclus

(3) (1 + 2 + 3)


