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OFERTĂ-TIP 
privind furnizarea gazelor naturale pe piaţa concurenţială, pentru clienţii finali racordaţi în 

sistemele de distribuţie gaze naturale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv Comuna Gherceşti,  
jud. Dolj şi Comuna Stejari, jud. Gorj 

 

Prețul de furnizare a gazelor naturale din oferta tip care se supune atenției clienților, în funcție de categoria 
de consum în care sunt încadrați este: 

Comuna GHERCEȘTI, jud. Dolj                  *lei/MWh* 

Nr. 
crt. 

Ofertă tip de FURNIZARE, pe categorii de consum, cu servicii  incluse Categoria de consum C1 
(consum anual ≤ 280 MWh) 

1. Preţ de furnizare (2.+3.+4.) 257,85 

2. Tarif de distribuţie reglementat conform Ordinului ANRE nr.77/2021 48,19 

3. Preţ de transport 9,66 

4. Preţ gaze naturale 200 
 

Comuna STEJARI, jud. Gorj                   *lei/MWh* 

Nr. 
crt. 

Ofertă tip de FURNIZARE, pe categorii de consum, cu servicii  incluse Categoria de consum C1 
(consum anual ≤ 280 MWh) 

1. Preţ de furnizare (2.+3.) 248.19 

2. Tarif de distribuţie reglementat conform Ordinului ANRE nr.77/2021 48,19 

3. Preţ gaze naturale 200 
 

Gazele naturale furnizate ajung la consumator cu toate elementele de cost incluse, obligatorii, din care unele 
sunt reglementate. 

Prețul de furnizare a gazelor naturale de 257,85 lei/MWh (Comuna Gherceşti, jud. Dolj) corespunzător 
categoriei C1 include:  

- tarif reglementat de distribuţie a gazelor naturale, conform Ordinului ANRE nr.77/2021; 

- costul mediu unitar pentru serviciile de transport al gazelor naturale, calculat pe baza tarifelor de 
transport aprobate de ANRE prin Ordinul nr.32/26.05.2021; 

- preţul gazelor naturale. 

Prețul de furnizare a gazelor naturale 248.19lei/MWh (Comuna Stejari, jud. Gorj) corespunzător categoriei 
C1 include:  

- tarif reglementat de distribuţie a gazelor naturale conform Ordinului ANRE nr.77/2021; 

- preţul gazelor naturale. 

Prețurile sunt valabile începând cu data de 1 aprilie 2022 şi sunt valabile până la data de 31 martie 2023 și 
pot fi modificate de către furnizor în cazul apariției unui nou act normativ care modifică tarifele reglementate 
și/sau în condițiile art.7, alin.(3) din Ordinul ANRE nr.27/2020. 

Prețurile nu includ TVA și acciza. 
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Această oferta-tip este publicată pe pagina proprie de internet la adresa: https://www.romgaz.ro/distributie-
gaze-naturale, la punctul unic de contact de la sediul societăţii și la punctul  de contact al sediului furnizorului 
din localitatea de consum. 

Oferta-tip este valabilă începând cu data de 1 aprilie 2022 pentru clienții finali racordați în sistemele de 
distribuţie concesionate de SNGN ROMGAZ SA. 

Contractul de vânzare-cumpărare se pune la dispoziţia clientului final, în mod gratuit, înainte de încheierea 
sau confirmarea încheierii acestuia, în formă scrisă sau electronică, funcţie de opţiunea clientului. 

Termenele, modalitățile și condițiile de plată a facturii 

Plata facturii se face în termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia. 

În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea 
zi lucrătoare. 

Neachitarea facturii în termen atrage întreruperea furnizării gazelor naturale şi perceperea de penalităţi de 
întârziere conform prevederilor contractuale, calculate asupra valorii neachitate, începând cu ziua următoare 
scadenţei şi până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii. 

Obligațiile de plată sunt considerate îndeplinite în momentul în care sumele plătite au intrat în contul 
furnizorului. 

Plata facturii se efectuează prin instrumentele legale de plată. 

Plata contravalorii obligaţiilor rezultate din prezentul contract se face cu prioritate asupra obligaţiilor ajunse 
la scadenţă. 

În toate cazurile, plata se va imputa întâi asupra cheltuielilor de judecată şi executare, apoi asupra ratelor 
dobânzilor şi penalităţilor, în ordinea cronologică a scadenţei acestora şi, în final, asupra facturilor de 
regularizare, reprezentând contravaloarea energiei gazelor naturale livrate prin contract. 

Modul de transmiterea facturii 

Factura se va comunica la locul de consum, dacă părţile nu au stabilit prin contractul de vânzare-cumpărare  
a gazelor naturale o altă adresă de corespondență, pe suport de hârtie sau prin transmiterea pe cale 
electronică. 

Valabilitatea şi  acceptarea  ofertei 

Oferta-tip este valabilă până la data de 31 martie 2023 sau până la data intrării în vigoare a unor 
decizii/ordine ANRE care influențează prețul ofertei. 

Oferta se consideră acceptată în condițiile transmiterii acesteia cu semnătura/ștampila clientului în format 
electronic, la adresa de email sau în format tipărit la adresa poștală. 

Furnizorul va contacta clientul final pentru transmiterea contractului de furnizare gaze naturale. 

Durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a contractului 

Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale se încheie pe perioada nedeterminată. 

Contractul de furnizare gaze naturale poate fi denunţat unilateral de consumator pe baza unei notificări 
prealabile adresate şi înregistrate la furnizor cu cel puţin 14 zile calendaristice înainte de momentul în care 
denunţarea devine efectivă. 

Contractul de furnizare gaze naturale poate înceta prin acordul părţilor. Încetarea va opera din momentul 
încheierii Actului Adiţional prin care părţile convin, de comun acord încetarea contractului. 

Răspunderea contractuală 

Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare în termenul stipulat în contractul de 
furnizare atrage: 

a. perceperea de majorări de întârziere. Nivelul majorării de întârziere este calculat asupra valorii 
neachitate, pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua următoare scadenței şi până la achitarea 
integrală a facturii inclusiv ziua plătii conform prevederilor din contract; 

b. rezilierea contractului de drept începând cu a 61-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un 
preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care consumatorul nu achită integral contravaloarea 
serviciului de furnizare a gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere. 

În cazul în care data scadenţei este o zi nelucrătoare, termenele prevăzute se prelungesc până  la prima zi 
lucrătoare de după aceasta. 

https://www.romgaz.ro/distributie-gaze-naturale
https://www.romgaz.ro/distributie-gaze-naturale
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Reluarea furnizării  se va face  după efectuarea  plăţii integrale a facturii, penalităţilor datorate şi a cheltuielilor 
ocazionate cu întreruperea şi reluarea furnizării. 

În termen de maximum 24 de ore de la data la care consumatorul face dovada plăţii, furnizorul este obligat 
să asigure reluarea furnizării. 

Condiţii de desfăşurare a activităţii de furnizare a gazelor naturale 

Furnizorul facturează contravaloarea serviciului de furnizare pe baza cantităţilor convenite cu consumatorul 
al cărui consum anual se încadrează în categoriile C1, prin programul de consum prevăzut în contract. 

Furnizarea gazelor la locul de consum se va face în mod constant şi continuu, fără limita de consum, cu 
excepţia cazurilor de limitare şi întrerupere ca: forţa majoră, stare de necesitate sau neplata facturilor şi 
penalităţilor. 

În cazul în care consumul înregistrat este mai mic decât consumul estimat lunar, furnizorul va proceda la 
regularizare, începând cu prima factura emisă după momentul citirii echipamentului de măsurare. 

Pe parcursul derulării contractului de furnizare, părţile au dreptul să solicite modificarea Programului de 
consum, cu minim 30 de zile anterior momentului modificării acestuia. 

Documente necesare pentru întocmirea contractului de furnizare gaze naturale 

- cerere de încheiere a contractului de furnizare; 

- act de identitate; 

- certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, după caz; 

- actul de deținere/închiriere a spațiului; 

- acordul proprietarului imobilului, dacă se prezintă contract de închiriere, contract de comodat, contract de 
concesiune. 

În speranța că oferta noastră corespunde aşteptărilor dumneavoastră, vă asigurăm de întreaga noastră 
considerație și vă stăm la dispoziție pentru orice lămurire suplimentară pe care o veți considera necesară.  

 

Director Direcția Comercializare Energie,                                   Director Direcția Reglementări, 

        Radu Costică MOLDOVAN                                                      Viorel Claudiu CHERTES 


