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OFERTĂ FURNIZARE GAZE NATURALE 

“GAZ STABIL ONLINE” 

PENTRU CONSUMATORII CASNICI 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. 

 

Iți 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. PRETUL CONTRACTUAL PENTRU PRODUSUL “GAZ STABIL ONLINE” 

Prețul contractual al gazelor naturale (PC) la care se va adăuga 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 “Gaz Stabil Online”: 

Preţ gaze naturale (PG) 1,81106 lei/kWh 

Cost de transport (CT) 0,00960 lei/kWh 

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

Tarif reglementat de distribuţie (TD) lei/kWh 

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 electronic.  

 Modalitățile de plată vor fi cele puse la dispoziție de către Furnizor și se vor regăsi pe factura fiscală. 

 Termen de plată: 15 zile de scadență la care se adaugă 15 zile de grație; 

 Pentru factura în format tipărit, prețul de furnizare a gazelor naturale (PG) este 1,81225 lei/kWh. 

3. VALABILITATEA OFERTEI DE PREȚ PENTRU GAZE NATURALE 

Prezenta Ofertă este valabilă de la data de 04.03.2022 până la data de 17.03.2022, inclusiv.   

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. 

4. DOCUMENTELE NECESARE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI  

 Cerere încheiere contract; 

 Copie B.I/C.I. (după caz); 

 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.        

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

 Alte documente necesare încheierii contractului (după caz). 
 

vor fi facturate si transmise cel mai târziu până în 

data de 15 a lunii care urmează celei de livrare. 
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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 SA ALEGI ELECTRICA FURNIZARE 

 iti 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 la 30.06.2022, cu prelungire automată conform clauzelor contractuale. 

 Perioada de furnizare  
Pretul gazelor naturale (PG) este fix, de la 01.04.2022 pana la data de 30.06.2022. 

 Activare tarif  
Pentru activarea pretului prezentat in oferta este necesara crearea unui cont MyElectrica si activarea facturii electronice. 

 

 Consum estimat, exprimat în kWh, conform estimării de consum transmise. 
 

 Perioada de contractare Capacitate de transport rezervata, exprimata in kWh/h.  

Capacitatea rezervată asigură livrarea unei cantități maxime orare pe toata perioada derulării contractului conform 

reglementărilor. 

 

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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PRODUSUL “GAZ STABIL ONLINE” – factură electronică și cont MyElectrica 

 Disponibil pentru clienti casnici; 

 In functie de categoriile de clienti C1, C2, C3, majoritatea clientilor sunt in categoria de clienti C1 (consum anual de gaze naturale 
maxim 280 MWh); 

 Prețuri pentru piața concurențială. 
 

 
 

 

Consum anual (MWh) pe 
categorii de consumatori  

C.1 C.2 C.3 

 ≤  280 >280 - ≤2800 >2800 - ≤28000 

• Termenul de plată a facturii este de 30 zile de la data emiterii (15 zile de scadență la care se adaugă 15 zile de grație). 
• Preturile nu includ accize. 

• *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. 

• 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 04.03.2022 – 17.03.2022. 

 

 

  

C.1 C.2 C.3 C.1 C.2 C.3

(1) (2)

lei/kWh lei/kWh lei/kWh lei/kWh lei/kWh lei/kWh lei/kWh lei/kWh

B.E.R.G. SISTEM GAZ 0,03236 0,02871 0,02586 2,20509 2,20075 2,19736

CORDUN GAZ 0,02172 0,01953 0,01777 2,19243 2,18983 2,18773

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA 0,03319 0,02971 0,02278 2,20608 2,20194 2,19369

DELGAZ GRID 0,03026 0,02861 0,02623 2,20259 2,20063 2,19780

DESIGN PROIECT 0,02900 0,02655 - 2,20110 2,19818 -

DISTRIGAZ SUD REŢELE 0,03013 0,02838 0,02705 2,20244 2,20036 2,19877

DISTRIGAZ VEST 0,03505 0,03152 0,02921 2,20829 2,20409 2,20135

EURO SEVEN INDUSTRY 0,02225 - - 2,19306 - -

GAZ EST 0,04134 0,03889 0,03772 2,21578 2,21286 2,21147

GAZ NORD EST 0,03890 0,03772 - 2,21288 2,21147 -

GAZ VEST 0,03058 0,02776 0,02347 2,20298 2,19962 2,19451

GAZMIR IAŞI 0,04229 0,04159 0,04091 2,21691 2,21608 2,21527

HARGAZ HARGHITA GAZ 0,02924 0,02620 - 2,20138 2,19776 -

INSTANT CONSTRUCT COMPANY 0,03582 - - 2,20921 - -

M.M. DATA 0,03183 0,02774 0,02465 2,20446 2,19960 2,19592

MEGACONSTRUCT 0,03829 0,03682 0,03547 2,21215 2,21040 2,20879

MEHEDINŢI GAZ 0,03128 0,02980 0,02820 2,20381 2,20205 2,20014

MIHOC OIL 0,03355 - - 2,20651 - -

NORD GAZ 0,02597 0,02178 - 2,19749 2,19250 -

NOVA POWER & GAS 0,04391 0,04287 0,04012 2,21884 2,21760 2,21433

OLIGOPOL 0,03988 0,03660 0,03545 2,21404 2,21014 2,20877

PREMIER ENERGY 0,03274 0,03225 0,03111 2,20555 2,20496 2,20361

PREMIER ENERGY -pentru  ZIMNICEA 0,02102 0,01936 - 2,19160 2,18962 -

PRISMA SERV COMPANY 0,02959 0,02740 0,02508 2,20180 2,19919 2,19643

PROGAZ P&D 0,03015 0,02744 - 2,20246 2,19924 -

SALGAZ 0,03127 0,02797 0,02250 2,20380 2,19987 2,19336

SNGN ''ROMGAZ'' 0,04819 0,04237 0,03791 2,22393 2,21701 2,21170

TEHNOLOGICA RADION 0,03280 0,03000 0,02756 2,20562 2,20229 2,19938

TULCEA GAZ 0,03047 0,02740 0,02586 2,20284 2,19919 2,19736

1,81106 0,00960

Tarife Distribuție

 (TD)
Preț final cu TVA*

(3) (1 + 2 + 3)

Preț gaze naturale pentru produsul

 "Gaz Stabil Online"

(PG)

Cost de transport 

pentru produsul

 "Gaz Stabil Online"

(CT)

Operator Sistem de Distribuție Licențiat
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