Notificare conf. Art. 13 din Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale
Ofertă furnizare gaze naturale

Având în vedere Ord. ANRE nr. 144/2020 privind obligația participanților la piața de gaze naturale de
a tranzacționa pe piețele centralizate și creșterea prețului de achiziție pe Bursa de Mărfuri vă aducem la
cunoștință următoarele:
1. LOCURILE DE CONSUM: Consumatorii casnici în regim concurențial cat. C1 și C2
2. DATA DE ÎNTOCMIRE ȘI VALABILITATE OFERTĂ:
Oferta este întocmită la data de 01.03.2022 și este valabilă până la 30.09.2022, iar perioada de
furnizare este 01.04.2022 - 30.09.2022.
3. PREȚUL FINAL DE FURNIZARE (LEI/MWh):
Prețul final pentru furnizarea gazelor naturale este 463,46 lei/MWh (TVA inclus) la cat. C1 și 461,99
lei/MWh (TVA inclus) la cat. C2. Preţul de Vânzare fără TVA este de 389,46 lei/MWh pentru cat. C1,

și 388,23 lei/MWh pentru cat. C2 și include toate serviciile necesare consumului, astfel:
- Componenta de preț al gazelor naturale - 320,00 lei/MWh;
- Tariful de distribuție (tarif reglementat ANRE 40,71 lei/MWh pt. cat. C1 și 39,48 lei/MWh pt. cat. C2);
- Tariful de înmagazinare (tarif reglementat ANRE) – 6,40 lei/MWh;
- Costul de transport (tarif reglementat ANRE) – 7,40 lei/MWh;
- Costurile de furnizare – 14,95 lei/MWh.
În cazul aprobării altor tarife de ANRE, prețurile finale se vor actualiza cu o notificare prealabilă de 30 zile.
CONDIȚIILE PRIVIND PLAFONAREA PREȚULUI LA GAZELE NATURALE SE VOR
SCĂDEA DIN PREȚUL OFERTAT ȘI SE APLICĂ PE FIECARE FACTURĂ ÎN PARTE CONFORM
LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE.
4. CONDIȚII:
Vă rugăm ca în termen de 15 zile calendaristice de la primirea prezentei să ne transmiteți acceptul sau
refuzul dvs. privind această modificare de preț.
În cazul în care nu veți fi de acord cu noul preț propus, vă informăm că aveți dreptul denunțării
unilaterale a contractului de furnizare, cu un preaviz de 21 de zile, conform prevederilor legale, fără costuri
suplimentare.
În cazul acceptării ofertei este necesar să ne transmiteți un exemplar al Actului Adițional semnat, prin
poștă la adresa – oraș Hârlău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 8A, bl. 21, parter, jud. Iași, sau prin poșta
electronică la adresa de e-mail: office@gaznordest.ro.
Conf. Art. 13 din Contract, în cazul în care nu veți transmite răspunsul dumneavoastră în termen de 15
zile, noul preț de furnizare gaze naturale se consideră acceptat.
În speranța că oferta noastră va corespunde așteptărilor dumneavoastră, vă asigurăm de întreaga noastră
considerație și vă stăm la dispoziție pentru orice lămurire suplimentară pe care o veți considera necesară.
Cu stimă,

Teodor TINCĂ,
Director General

