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Oferta furnizare gaze naturale client noncasnic  

 
     
 

A. Obiectul ofertei 

 
1. Furnizare de gaze naturale la locul/locurile de consum ale Cumparatorului. 
2. Perioada de valabilitate oferta: Oferta a fost intocmita la data de 31.10.2022 si poate fi acceptata pana la data de 

30.11.2022. 

3. Durata contractului de furnizare: contractul se incheie pe o perioada de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia 

daca se realizeaza acordul partilor in acest  sens; Perioada de incepere a contractului va fi 01.01.2023; 

4. Denuntarea Contractului: se poate realiza de catre Cumparator cu o notificare prealabila de minim 21 de zile, cu 

conditia efectuarii platii sumelor datorate conform facturilor emise de catre Vanzator pana la data denuntarii. 

Denuntarea unilaterala a Contractului de catre Cumparator nu implica clauze penalizatoare speciale de nepreluare a 

Cantitatilor Contractate. 

5. Cantitatea totala contractata va fi cea comunicata de catre Cumparator. 

6. Cantitatile Contractate Lunare vor fi stabilite initial de catre Cumparator si comunicate Vanzatorului printr un 

"Necesar de consum anual"; 

7. Gazul natural livrat provine din productia interna si din import, atat din surse curente, cat si din depozitele de 

inmagazinare; 

8. Categoriile de clienti carora li se adreseaza oferta: C1, C2, C3, C4, C5, A1, A2, din toate rețelele de distribuție si 

SNT. 

 
B. Conditii de livrare 

 
1. Livrarea gazelor naturale se face la Punctul/Punctele de Livrare, stabilite conform Contractului, reprezentand punctul 

de predare-preluare comerciala de la locul de consum, unde OST/OD (Operatorul Sistemului de Transport/Operatorul de 

Distributie) efectueaza predarea gazelor la Cumparator; 2. Vanzatorul va incheia contractul pentru servicii de transport si 

va rezerva capacitatea necesara in SNT (Sistemul National de Transport) in conformitate cu legislatia in vigoare. 

 
C. Pretul gazelor naturale 

 
Pretul de furnizare a gazelor naturale (“Pretul“), Pf [lei/MWh], la care se adauga tarifele reglementate specifice 

fiecărei categorii de client. Formula de calcul fiind urmatoare: 

 
Pf [lei/MWh] = Pg [lei/MWh] + CT [lei/MWh] + PD [lei/MWh] ,unde: 

 

 
Pg [lei/MWh] = pretul gazului natural = 4,000.00 lei/MWh, nu include tariful de transport si distributie; 
CT [lei/MWh] = cost tarif transport, stabilit pe baza tarifelor reglementate de rezervare de capacitate si tarif 

volumetric; 

PD [lei/MWh] = reprezintă tariful de distribuție aplicat de către operatorul de distribuție pentru locul de 

consum. In cazul clienților racordati direct la sistemul de transport, tariful de distribuție nu se aplică. 

 
Tarifele pentru serviciile de transport si pentru serviciile de distributie a gazelor naturale, precum si alte tarife ce pot fi 

introduse de autoritatea competenta nu pot fi negociate si sunt supuse reglementarii Autoritatii Nationale de 
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 Reglementare in domeniul Energiei. Acestea pot fi modificate pe parcursul derularii contractului ca urmare a 

modificarii legislatiei aplicabile. Tarifele reglementate de distribuţie diferă în funcţie de zona de distribuţie. 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. 

Aceasta prevedere se aplica si pe perioada de valabilitate a ofertei, respectiv pana la intrarea in vigoare a 

contractului. Mai multe detalii despre aceste componente puteti gasi pe www.anre.ro. 
 

Pentru a vizualiza Ordinul A.N.R.E. care stabileste tariful de transport si distributie aferent zonei dumneavoastre 

de consum si a categorie dumneavoastra de consum puteti accesa link-ul: 

https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/preturi-si-tarife-gn/2022 
 

 
 
 

D. Facturare si plata 

 
1. Cumparatorul va efectua plata gazelor preluate intr-o Luna de Livrare pe baza a doua facturi emise de catre 

Vanzator astfel: 

- Prima factura, pentru 100% din Cantitatea Contractata aferenta primei lunii de Livrare inmultita cu Pg 

[lei/MWh] la care se adauga tarifele reglementate aplicabile, va fi emisa in data de 20 a lunii anterioare celei de 

livrare si va fi scadenta in ultima zi a lunii anterioare celei de livrare; 

▪ Exemplu: pentru luna de livrare Ianuarie 2023, data de emitere aferenta facturii de avans va fi 20.12.2022, iar 

scadenta acesteia va fi la 31.12.2022. 

- A doua factura, de regularizare, va fi emisa in ziua de 20 (douazeci)  ale lunii urmatoare celei de livrare si 

si va fi scadenta in ultima zi a lunii urmatoare celei de livrare. 

▪ Exemplu:  pentru luna de livrare Ianuarie 2023, data facturii de regularizare va fi 01.02.2023, iar scadenta 

acesteia va fi la 28.02.2022. 

- Neachitarea la termenul de plata scadent are drept consecinta perceperea unei dobanzi de intarziere de 

0,1% calculata pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare 

datei scadente, pana la achitarea integrala a debitului, inclusiv ziua platii, aplicata sumei restante. 

 
2. Toate platile care decurg din Contract vor fi efectuate de catre Cumparator prin virament in contul bancar al 

Vanzatorului specificat in factura. 

3. Vanzatorul solicita instrumente de garantie pentru acoperirea obligatiilor contractuale ale Cumparatorului inainte de 

semnarea contractului. Nivelul garantiei va fi egal cu valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru primele 3 

luni de contract pentru serviciul de furnizare gaze naturale. 

4. Facturile vor putea fi transmise de catre Vanzator pe cale electronica la adresa de e-mail specificata de catre 

Cumparator sau si prin curier, in functie de alegerea Clientului. 

 
E. Documente necesare pentru incheierea Contractului 

 
In vederea incheierii Contractului, Cumparatorul va transmite Vanzatorului urmatoarele informatii si documente: 

❖ Pentru consumatorii Non-casnici: 

1. Denumirea companiei. 

2. Adresa sediului social. 

3. Copie dupa certificatul de inregistrare la Registrul Comertului. 

4. Actul de proprietate sau alt document care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului.  

5. care face obiectul locului de consum. 

6. Numarul de cont bancar, respectiv banca la care este deschis acesta. 

7. Adresa Punctului/Punctelor de Consum. 

8. Necesarul de consum aferent Perioadei de Livrare, defalcat pe Luni de Livrare. 
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F. Conditii de incetare a prestarii serviciilor si a contractului, cu precizarea termenelor si a conditiilor 

de denuntare unilaterala a acestuia 

 
Contractul de furnizare a gazelor naturale inceteaza: 

1. La incheierea perioadei de valabilitate a contractului; 

2. Prin acordul partilor respectand termenele de reziliere prevazute de legislatia in vigoare; 

3. Reziliere pentru neplata cu respectarea termenului de preaviz sau in situatie incetarii dreptului de proprietate sau de 

folosinta al clientului final asupra locului de consum; 

4. Printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, in cazul declararii falimentului furnizorului si/sau al 

clientului; 

5. In conditiile constatarii de catre Furnizor si/sau Operator de Distributie/Transport a unei actiuni de consum 

fraudulos. 

 

 
   

 
                

 

 

  

               

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

G. Modalitatea de acceptare a  ofertei

Manifestarea  intentiei  de  a  accepta  prezenta  oferta  de  furnizare  gaze  naturale  poate  fi  exprimata  de  catre  consumator

printr-una  dintre  urmatoarele  modalitati:  telefonic,  la  nr.  021.230.33.23  si  prin  e-mail,  la  adresa  :
office.ro@axpo.com.  In vederea incheierii contractului, consumatorul transmite furnizorului o declaratie de acceptare

a  ofertei-tip  semnată  in  original  de  catre  persoanele  cu  atributii  de  reprezentare  din  cadrul  acestuia.  Declaratia  de

acceptare  poate  fi  semnata  si  prin  utilizarea  semnaturii  electronice  in  conditiile  prevazute  de  Legea  nr. 455/2001.

Prezenta  oferta  este  valabila  pana  la  data  de  30.11.2022,  inclusiv.  Axpo  Energy  Romania  isi  rezerva  dreptul  de  a
transmite o oferta personalizata in functie de specificitatile locului/locurilor de consum apartinand unui Cumparator in

urma primirii unei cereri de oferta detaliate.

Data intocmire oferta: 01.03.2022
Data actualizare oferta:  31.10.2022
Oferta valabila pana la:  30.11.2022

Va  multumim,

Echipa Axpo Energy Romania
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