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Nr. 2673/13.12.2019 

 

OFERTĂ TIP 

de furnizare gaze naturale pentru clienții noncasnici,  

cu un consum de gaze naturale cel mult egal cu 28.000 MWh/an 

valabilă în perioada 01.01.2020-31.12.2020 

 

În conformitate cu Ord. ANRE nr. 106/22.10.2014, vă facem cunoscute clauzele ofertei tip pentru 

serviciul de furnizare gaze naturale: 

• Prețul gazelor naturale: 140,00 lei/MWh, la care se adaugă tarifele reglementate în vigoare 

(distribuție, transport), în funcție de categoria de client și zona de distribuție aferente 

respectivului loc de consum; Valoarea totală a componentelor de transport este de 15,00 

lei/MWh, valoare neinclusă în prețul gazelor naturale. Preţul gazelor naturale nu include 

taxele prevăzute de legislația în vigoare pe perioada de valabilitate a  contractului (accize și 

TVA). 

• Modalitatea de facturare: pentru consumul unei luni calendaristice, factura se va emite în 

primele 15 zile ale lunii următoare si se va transmite prin email sau poștă, imediat dupa 

emitere. 

• Termenul de plată: 30 de zile de la data emiterii. 

• Acceptarea ofertei: Oferta se poate accepta prin transmiterea documentelor necesare 

pentru incheierea contractului de furnizare pe e-mail, fax, posta. Daca oferta va fi acceptată, 

noul contract de furnizare poate începe dupa minim 21 de zile calendaristice de la data 

notificării de reziliere a contractului existent. 

• Documente necesare semnare contract: 

• Copie certificat inmatriculare societate si copie BI/CI a reprezentantului legal ce 

urmeaza sa semneze contractul de furnizare. 

• Act de proprietate a locului de consum sau contractul de inchiriere si acordul 

proprietarului (pentru imobilele inchiriate). 

• Istoric de consum pentru ultimele 12 luni. 
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• Durata contract: Contractul se incheie pe o perioada de 3 luni calendaristice, cu posibilitatea 

prelungirii automate in cazul in care niciuna dintre parti nu notifica celeilalte  incetarea 

contractului la termen, cu un preaviz de minim 21 de zile. Consumatorul poate denunţa 

unilateral contractul de furnizare pe baza unei notificări adresate şi înregistrate la furnizor cu 

cel puţin 21 de zile calendaristice înainte de momentul în care denunţarea devine efectivă. 

Incetarea contractului de furnizare nu are nici un efect asupra obligatiilor decurgand din 

executerea contractului pana la momentul rezilierii acestuia. 

Clientul are dreptul de a incheia contractul de vanzare-cumparare a gazelor naturale prin 
negocierea directa cu SC Aderro GP Energy SRL sau prin acceptarea prezentei oferte tip. 

 
Pentru orice alte detalii referitoare la prezenta oferta, persoana de contact este Oana Durlea – 

Manager zonal, oana.durlea@aderroenergy.ro, telefon: 0752.100.050. 
 
 
  
Cu considerație, 

Cosmin TUDOROIU, 

Director Operațiuni Furnizare 
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