
 
 

 

OFERTĂ-TIP 
 

pentru consumatorii noncasnici racordați în rețelele de  

distribuție a gazelor naturale a  S.C. GAZ NORD EST S.A 

 

1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE FURNIZORULUI DE GAZE NATURALE 

S.C. GAZ NORD EST S.A, cu sediul în Hârlău, str. Stefan cel Mare, nr. 8A, 

telefon/fax nr. 0232-722200 înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J22/786/2002, cod 

de înregistrare fiscală  RO 14773987, cont IBAN nr. RO42RZBR0000060002538418 deschis 

la Raiffeisen Bank, reprezentant de Tincă Teodor în calitate de director general 

 

2. DATA ÎNTOCMIRE ȘI VALABILITATE OFERTĂ 

 Oferta este întocmită la data de 01.04.2017 si este valabilă până la 31.12.2017. Prețul 

ofertat este pentru lunile aprilie-decembrie 2017. 

 

3. CATEGORII ȘI TIPURI DE CLIENTI CARE  POT OPTA PENTRU OFERTĂ: 

Clienții noncasnici racordați în distribuțiile S.C. Gaz Nord Est S.A. cu un consum anual 

care se încadrează in categoriile de consum B1-B4. 

 

4. PREȚUL FINAL DE FURNIZARE (LEI/MWh) 

 Prețul final pentru furnizarea gazelor naturale pentru lunile aprilie-decembrie 2017 

este după cum urmează:  

- 155,00 lei/MWh – pentru consumatorii din categoria B1; 

- 154,19 lei/MWh – pentru consumatorii din categoria B2; 

- 153,86 lei/MWh – pentru consumatorii din categoria B3; 

- 153,45 lei/MWh – pentru consumatorii din categoria B4; 

și include toate serviciile necesare consumului astfel: 

 

- gaze naturale din producția internă curentă ; 

- gaze naturale  din import ; 

- gaze naturale  din înmagazinate ; 

- serviciul de distribuție (tarif reglementat ANRE); 

- serviciul de transport  (tarif reglementat ANRE); 

Tarifele reglementate de transport, de distribuţie şi de înmagazinare subterană a 

gazelor naturale sunt stabilite prin ordine/decizii ANRE şi pot suferi modificări în perioada 

de valabilitate a ofertei. 

  Tarifele de distribuţie diferă în funcţie de categoria de consum şi de aria de distribuţie 

în care se află locul de consum. Tarifele de distribuţie menţionate în tabel corespund ariei 

operatorului SC GAZ NORD EST S.A . Dacă locul de consum se află într-o altă arie de 

distribuţie, atunci din preţul contractual se vor elimina tarifele de distribuţie ale SC GAZ 

NORD EST S.A  şi se vor aplica cele ale distribuitorului unde este racordat respectivul loc de 

consum. 



 
 

 

 

Prețul final pentru furnizarea gazelor naturale nu include acciză si TVA. 

 

5. GARANTII SOLICITATE: 

Bilet la ordin avalizat. 

 

 

6. TERMENE, MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ A FACTURII 

Termenul de plata al facturilor : 30 de zile de la data emiterii. 

Modalități de plata: 

- direct la ghișeu, pe baza facturii; 

- prin ordin de plata în contul stipulat în contract. 

 

7. OPTIUNI PRIVIND MODUL DE TRANSMITERE A FACTURILOR 

- electronic la data generării acesteia; 

- prin poștă. 

 

8. DURATA CONTRACTULUI, CONDITII DE REINOIRE/PRELUNGIRE 

Contractul de furnizare încheiat cu S.C GAZ NORD EST S.A. este valabil 12 luni cu 

posibilitate de prelungire automată. 

 

9. MODALITATEA DE ACCEPTARE A OFERTEI-TIP 

Acceptarea ofertei-tip se comunică în scris prin adresă semnată şi ştampilată de către 

reprezentantul legal al clientului comunicată la sediul furnizorului.  

Furnizorul va contacta clientul final pentru transmiterea contractului de furnizare gaze 

naturale. 

 

10. DOCUMENTE NECESARE PENTRU INCHEIEREA CONTRACTULUI 

- cererea pentru încheierea contractului de furnizare gaze naturale care conține: denumirea 

solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, contul bancar de virament, adresa de e-mail, 

numele reprezentanților legali; 

- acordul de acces eliberat de operatorul de distribuţie; 

- certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului; 

- actul de deţinere/închiriere a spaţiului; 

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

contract de concesiune. 

    

 

 

 

 


