
 
 

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

OFERTĂ-TIP 

pentru consumatorii noncasnici racordați în rețelele de  

distribuție a gazelor naturale a GAZ NORD EST S.A 

 

Având în vedere Ord. ANRE nr. 144/2020 privind obligația participanților la piața de gaze naturale 

de a tranzacționa pe piețele centralizate și evoluția crescătoare a prețurilor de achiziție înregistrate în 

ultima perioadă pe piața de energie din România, vă aducem la cunoștință următoarele: 

1. LOCURILE DE CONSUM: Clienții noncasnici racordați în rețelele de distribuție a gazelor 

naturale ale Gaz Nord Est S.A., cu un consum anual care se încadrează în categoriile de consum C1 și 

C2. 

2. DATĂ ÎNTOCMIRE ȘI VALABILITATE OFERTĂ:  

     Oferta este întocmită la data de 12.09.2022 si este valabilă până la 31.03.2023, iar perioada de 

furnizare este 01.10.2022 – 31.03.2023. 

3. PREȚUL FINAL DE FURNIZARE (LEI/MWh):  

Prețul final fără TVA pentru furnizarea gazelor naturale pentru lunile octombrie 2022 – martie 

2023 este 880,98 lei/MWh pentru cat. C1 și 879,75 lei/MWh pentru cat. C2 și include toate serviciile 

necesare consumului, astfel: 

- Componenta de preț al gazelor naturale; 

- 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); 

- Costul de transport (tarif reglementat ANRE); 

- Costurile de furnizare. 

Tarifele reglementate de distribuție, transport și de înmagazinare subterană a gazelor naturale sunt 

stabilite prin ordine/decizii ANRE și pot suferi modificări în perioada de valabilitate a ofertei. În cazul 

aprobării altor tarife de ANRE, prețurile finale se vor actualiza cu o notificare prealabilă de 30 zile. 

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

Conform Ordonanței de urgenţă nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa 

de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023: Art. (2) Prin derogare de 

la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, preţul final facturat de către furnizorii 

de gaze naturale se plafonează la 370 lei/MWh (0,37 lei/kWh), cu TVA inclus, în cazul clienţilor 

noncasnici. 

4. CONDIȚII: 

În cazul acceptării prezentei oferte, este necesar ca în termen de 15 zile calendaristice 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.  

Dacă nu sunteți 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 situația în care, până la data de 30.09.2022, nu primim Actul Adițional semnat sau o 

solicitare de schimbare furnizor, contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale încetează la data 

de 01.10.2022 și veți fi preluat de un Furnizor de Ultimă Instanță (FUI). 

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 

https://lege5.ro/App/Document/gmzdenjwga/legea-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-123-2012?pid=61610652&d=2022-08-26#p-61610652
mailto:office@gaznordest.ro

