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OFERTA-TIP PENTRU FURNIZAREA DE GAZE NATURALE
CĂTRE CLIENȚI ELIGIBILI CASNICI ȘI CLIENȚI NONCASNICI
Oferta de preţ este dedicată clienţilor din aria de distribuţie a operatorului GAZ EST S.A. şi include serviciul
propriu de furnizare GAZ EST, precum și toate serviciile reglementate, respectiv serviciile de transport, de
distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale.

Clienți casnici eligibili
conectați la sistemul de distribuție

Categorie de consum
Consum anual MWh
B1 (mai mic de 23,25)
B2 (între 23,26 și 116,28)
B3 (între 116,29 și 1.162,78)
B4 (între 1.162,79 și 11.627,78)

Preț contractual
lei/MWh*
185,88
185,26
184,67
183,54

Categorie de consum
Consum anual MWh
B1 (mai mic de 23,25)
B2 (între 23,26 și 116,28)
B3 (între 116,29 și 1.162,78)
B4 (între 1.162,79 și 11.627,78)

Preț contractual
lei/MWh*
187,88
187,26
186,67
185,54

*Prețurile nu cuprind TVA

Clienți noncasnici
conectați la sistemul de distribuție
*Prețurile nu cuprind TVA şi accize

Pentru clienții casnici şi noncasnici din alte sisteme de distribuţie decât sistemul de distribuţie al operatorului
GAZ EST, se vor elabora oferte de preţ personalizate, în funcţie de situaţia de consum al clientului şi de tarifele
reglementate în vigoare la momentul solicitării ofertei. Cererile de ofertă pot fi transmise pe email
office@gazest.ro, marketing@gazest.ro sau pe fax 0235.316.188.
Pentru calculul consumului de gaze, se va folosi puterea calorifică superioară (PCS) aferentă lunii
curente şi comunicată de S.N.T.G.N. TRANSGAZ – Sucursala Mediaş.
Tarifele reglementate de transport, de distribuție şi de înmagazinare sunt stabilite prin ordine/decizii
ANRE şi pot suferi modificări în perioada de valabilitate a ofertei, ceea ce va genera modificări ale
preţului contractual.
Tarifele de distribuţie diferă în funcţie de categoria de consum a abonatului şi de aria de distribuţie a
punctului de consum. Preţurile din tabelul anterior includ tarifele de distribuţie ale operatorului GAZ EST.
Dacă punctul de consum pentru care se doreşte ofertarea se află într-un alt sistem de distribuţie, din preţul
contractual se scade tariful de distribuție Gaz Est și se adaugă tariful distribuitorului unde este racordat
punctul de consum respectiv.
Valabilitatea și acceptarea ofertei-tip:
Dată întocmire ofertă-tip: 31.03.2019
Valabilitatea ofertei: 01.04.2019 – 01.05.2019
Valabilitatea prețului: 01.04.2019 – 01.05.2019
Oferta se consideră acceptată odată cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare.
Garanţii:
În cazul clienților noncasnici, în funcţie de bonitatea clientului, GAZ EST poate solicita garanţii de plată,
fără a se limita la acestea, care să acopere contravaloarea gazelor naturale estimată a fi livrată pentru două luni
consecutive cu cel mai mare consum, conform graficului de furnizare, sub formă de:
plăţi în avans;
scrisoare de garanţie bancară;
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bilet la ordin sau fila CEC avalizată în nume propriu de către reprezentantul legal al Clientului noncasnic.
Modul de transmitere a facturii:
în format tipărit, prin livrare la adresa poştală;
în format electronic, factura fiind disponibilă pentru vizualizare şi/sau descărcare în contul creat de abonat
pe www.gazest.ro. De asemenea, cuantumul facturii este notificat pe email şi/sau SMS, în funcţie de
opţiunea abonatului.
Termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii:
factura de consum se emite lunar, termenul de plată fiind de 30 de zile calendaristice de la data emiterii;
factura de gaze naturale se poate plăti la casieriile Gaz Est, prin virament bancar, debit direct bancar şi
Internet Banking în conturile furnizorului menționate pe factură și publicate pe www.gazest.ro, prin plata
online LibraPay sau la terminalele PayPoint și un-doi Centru de plăți;
în cazul neîndeplinirii obligației de plată la data scadentă, se vor percepe penalităţile de întârziere
convenite prin contract, aplicate la suma neachitata, începând cu a 31-a zi de la data emiterii facturii şi
până achitarea integrală a debitelor restante.
Documente necesare pentru întocmirea contractului de furnizare:
➢ Clienți casnici:
cerere pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale;
copie B.I./C.I.;
copia actului de proprietate;
(contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de închiriere etc.)
acordul de acces eliberat de operatorul de distribuţie.
➢ Clienți noncasnici:
cerere pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale;
copia certificatului de înmatriculare, după caz;
copia certificatului de înregistrare în scopuri TVA, după caz;
copia actului de deţinere/închieriere a spaţiului. Dacă locaţia este închiriată, se va prezenta acordul
proprietarului legal şi copia actului de identitate al acestuia;
acordul de acces eliberat de operatorul de distribuţie.
Durată contract:
Contractul de furnizare gaze naturale se încheie pentru 12 luni și se poate prelungi cu acordul părților sau
în mod automat dacă nici una dintre părți nu notifică în scris faptul că nu dorește prelungirea automată, cu minim
30 de zile calendaristice înainte de data expirării duratei de valabilitate, contractul fiind în acest caz prelungit de
drept, pentru perioade succesive egale cu cea stabilită inițial. Pe durata contractului, pot interveni modificări de
preț cauzate de evoluția prețurilor de achiziție a gazelor naturale și/sau de modificări legislative în domeniu; noile
prețuri vor fi notificate în timp util în vederea încheierii actului adițional.
Condiții de reînnoire/prelungire și de încetare a prestării serviciilor și a contractului:
prin acordul părţilor;
de drept, în cazul în care una din părţile contractuale intră în procedură de faliment (în baza unei hotărâri
judecătoreşti definitive), prin dizolvare, lichidare sau retragerea licenţei, după caz;
în urma unui caz de forţă majoră, conform contractului;
prin denunţare unilaterala de către oricare dintre Părţi, conform art.143, lit.g) din Legea energiei electrice
şi a gazelor naturale, cu un preaviz scris de 21 de zile de la data recepţionării notificării;
dacă, pe parcursul derulării contractului, modificările survenite pe piaţa gazelor naturale generează
modificări de preţ, părţile vor renegocia prevederile contractuale. În situaţia în care nu se ajunge la un
consens, ambele părţi pot denunţa unilateral contractul cu o notificare prealabilă de 21 zile;
În situaţia schimbării furnizorului, Cumpărătorul se obligă să achite Vânzătorului:
o contravaloarea consumului de gaze naturale înregistrat până la data încetării contractului,
o toate costurile suportate de către Vânzător, ca urmare a îndeplinirii obligaţiei de constituire a
stocului minim de gaze naturale în numele Cumpărătorului, prevăzut de normele legale în vigoare,
o costurile legate de rezervarea de capacitate, în cazul nepreluării integrale a capacităţii rezervate, atât
pe puncte de intrare în SNT, cât şi pe puncte de ieşire din SNT, până la sfârşitul anului gazier.
Alte clauze:
Conform ordin ANRE nr. 29/2016, costul dezechilibrelor prevăzute în Codul Reţelei aprobat prin
Ordinul 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi aplicate si suportate de către consumatorul
final. Tarifele de dezechilibru pentru nerespectarea capacităţilor/cantităţilor contractate vor fi facturate
Cumpărătorului conform prevederilor legale în vigoare.
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