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OFERTĂ TIP 

de furnizare gaze naturale pentru clienții noncasnici,  

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

valabilă pentru perioada 01.01.2022-31.03.2022 

 

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

serviciul de furnizare gaze naturale: 

PRETUL GAZE NATURALE  1200 LEI/MWH 

 
Pretul de furnizare este compus din pretul gazelor naturale  la care sa adauga tarifele reglementate de 

distributie valabile la data ofertei. 

La pretul total se adauga TVA in valoare de 19% si acciza. Valorile din tabel sunt in exprimate in lei/MWh. 
 

OPREATOR SISTEM DE 
DISTRIBUTIE LICENTIAT  

Tarif de 
transport 

Tarif Distributie  

C.1 C.2 
B.E.R.G. SISTEM GAZ 15 32.36 28.71 

CORDUN GAZ 15 21.72 19.53 

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA 15 33.19 29.71 

DELGAZ GRID 15 30.26 28.61 

DESIGN PROIECT 15 29 26.55 

DISTRIGAZ SUD REŢELE 15 30.13 28.38 

DISTRIGAZ VEST 15 35.05 31.52 

EURO SEVEN INDUSTRY 15 22.25   

GAZ EST 15 41.34 38.89 

GAZ NORD EST 15 38.9 37.72 

GAZ VEST 15 30.58 27.76 

GAZMIR IAŞI 15 42.29 41.59 

HARGAZ HARGHITA GAZ 15 29.24 26.2 

INSTANT CONSTRUCT COMPANY 15 35.82   

M.M. DATA 15 31.83 27.74 

MEGACONSTRUCT 15 38.29 36.82 

MEHEDINŢI GAZ 15 31.28 29.8 

MIHOC OIL 15 33.55   

NORD GAZ 15 25.97 21.78 

NOVA POWER & GAS 15 43.91 42.87 

OLIGOPOL 15 39.88 36.6 

PREMIER ENERGY 15 32.74 32.25 

PREMIER ENERGY -pentru ZIMNICEA 15 21.02 19.36 

PRISMA SERV COMPANY 15 29.59 27.4 

PROGAZ P&D 15 30.15 27.44 

SALGAZ 15 31.27 27.97 

SNGN ''ROMGAZ' 15 48.19 42.37 

TEHNOLOGICA RADION 15 32.8 30 

TULCEA GAZ 15 30.47 27.4 

Pentru tarifele reglementate ale altor distribuitori puteti accesa www.anre.ro 

http://www.anre.ro/
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Consumuri pe categorii de consumatori 
 

TARIFE DE DISTRIBUTIE  

C1 Cu consum pana la 280 MWH 

C2 Cu consum pana la 280-2800 MWH 

C3 Cu consum pana la 2800-28000 MWH 

C4 Cu consum pana la 28000-280000 MWH 

C5 Cu consum pana > 280000 MWH 

C6 Cu consum /// 

 
 
 
 

Avantajele oferite de noi: 

 
• Suntem reprezentantul intereselor dumneavoastră in fața tuturor celorlalți participanți angrenați in lanțul 
de gaze naturale; 
 
• Deținem experiența necesară și vă vom consilia gratuit, atât în alegerea celui mai bun tarif,cât și în orice 
altă problemă legată de energia electrică; 
 
• Avem clienți de toate tipurile și în toata tara, drept pentru care am dezvoltat relații comerciale strânse cu 
toți operatorii de rețea din Romania; 
 
• Beneficiați de informații clare și la zi despre situația consumului și a facturilor, prin intermediul contului 
dumneavoastră de client, accesibil online pe site-ul nostru. 
 
 
 
 

În măsura în care doriți o ofertă adaptată în detaliu necesităților dumneavoastră de consum, vă 

rugăm să completați formularul de pe site-ul nostru www.aderroenergy.ro, secțiunea VREAU OFERTA, sau 

să ne contactați prin oricare dintre mijloacele de comunicare puse la dispoziție.  
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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 respect,  

      Oana Durlea      

                 Manager Zonal 

 
 

DOCUMENTE NECESARE INCHEIERII CONTRACTULUI  

     Acordul solicitantului exprimat in scris, aferent cererii de incheiere a 
contractului, sau telefonic conform dispozitiilor legale in vigoare  
     Copie buletin /CUI 
     Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind detinerea unui 
drept locativ, cu precizarea calitatii sale (proprietar/coproprietar, unic 
mostenitor, comostenitor, sot, chirias, beneficiar renta viagera etc. Cat si 
privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiul pentru care se 
solicita incheierea contractului, cu posibilitatea actualizarii declaratiei, daca 
este cazul . 

Durată, condiţii de 
reînnoire/prelungire şi de 

încetare a prestării serviciilor şi 
a contractului 

Contractul (reprezentând Contractul de vânzare-cumpărare a energiei 
electriceîmpreună cu Condițiile generale de contractare ale contractului de 
vânzare-cumpărarea energiei electrice) se încheie pe perioadă de 3 luni cu 
prelungire automata. 
Contractul încetează: 
- prin denunţare unilaterală de către cumpărător în termen de 21 de zile de 
la data notificării, 
- prin reziliere, 
- de drept. 
În caz de schimbare a furnizorului se va avea în vedere termenul legal 
prevăzut în Procedura de schimbare furnizor. 
Contractul poate fi modificat in conditiile art 8 (Modificarea 
circumstanţelor) din Condițiile generale de contractare (inclusiv cu privire la 
preț) cu obligația furnizorului de a notifica Cumpărătorul cu cel puțin 21 de 
zile calendaristice înainte de data la care modificarea urmează să fie 
efectuată, cu precizarea dreptului Cumpărătorului de a denunța contractul, 
în cazul în care nu este de acord cu noile condiții contractuale notificate. 
Modificările se consideră acceptate de către Cumpărător în cazul în care 
acesta nu comunică, în termen de 21 de zile de la primirea notificarii, 
denunțarea Contractului de furnizare a energiei electrice. 

Modalităţi de transmitere factură Această ofertă cuprinde serviciul de transmitere a facturii în format 
electronic pe adresa de e-mail a clientului sau prin poștă. 

Termen de plată factură 15 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. 

Modalităţi şi condiţii de plată factură 
Online, direct din contul tău ADERRO GP ENERGY , prin debit direct, 
virament bancar, Internet banking, bancomate, automate de plată sau 
numerar la unul din puncte de plată ale partenerilor bancari şi non-bancari 
ai ADERRO GP ENERGY SRL. 

Valabilitate oferta  15  zile calendaristice 

mailto:oana.durlea@aderroenergy.ro

