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Oferta standard furnizare gaze naturale pentru consumatori noncasnici 

Ofertant BERG SISTEM GAZ S.A. 

Str. Vasile Alecsandri nr. 4, Str. Constantin Daniel nr. 11, Cladirea 

Landmark, Corp A, et. 2, Sector 1, Bucuresti 

Email: office@berggaz.ro  

Data intocmirii ofertei 01 decembrie 2021 

Perioada de valabilitate    a 

ofertei 

01  decembrie 2021 – 31 decembrie 2021 

Categorie consumator Pentru identificarea categoriei de consumator in care va incadrati in prezent, 

va rugam sa consultati factura. 

Pretul de furnizare gaze 

naturale 

 

 
 
 
 

Categorie de 
consum 

Pret gaze naturale 
(lei/MWh) 

Tarif transport 
(lei/MWh) 

Tarif de distributie (lei/MWh) 

 

C1 399,00 9,13 32,36  

C2 399,00 9,13 28,71  

C3 430,00 9,13 25,86  
 

 Pretul nu include TVA. 

 Preţul contractual este format din prețul gazelor naturale, tariful de 

transport, tariful de distribuție. 

 Tarifele reglementate de transport şi de distribuţie a gazelor naturale 

sunt stabilite prin ordine şi decizii ale Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi pot fi modificate pe 

parcursul derulării contractului. 

 Perioada de valabilitate a pretului: 01 noiembrie 2021 – 31 decembrie 

2022. 

Termen de plata a facturii  30 de zile de la data emiterii facturii 

Modalitati si conditii de 

plata 

 Prin virament bancar, in conturile inscrise pe factura, online, direct din 

contul online BERG SISTEM GAZ, prin debit direct, automate de plată 

mailto:office@berggaz.ro
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BERG SISTEM GAZ S.A.  

 

sau numerar la unul din punctele de plată ale partenerilor bancari şi 

non-bancari 

Optiuni privind modul de 

transmitere al facturii 

 Prin livrare la adresa postala. 

 Prin emiterea unei facturi electronice si notificarea pe e-mail. 

Durata contractului, 

termene si conditii de 

denuntare unilaterala 

 Contractul de vanzare – cumparare gaze naturale aferent prezentei 

oferte se incheie pe o perioada un an. 

 Contractul se prelungeste automat cu perioade succesive de 12 

(doisprezece) luni calendaristice, cu exceptia cazului in care, una dintre 

partile contractante, notifica in scris celeilalte parti, solicitarea de 

incetare a Contractului, cu minim 30 (treizeci) zile calendaristice inainte 

de expirarea perioadei contractuale. 

 Incetarea contractului survine la incheierea perioadei de valabilitate a 

contractului sau prin acordul partilor; 

 Denuntarea unilaterala se realizeaza prin notificare cu 21 de zile inainte 

de data dorita pentru incetarea contractului. 

Modalitati de acceptare  Oferta se considera acceptata prin semnarea contractului de vanzare. 

Documente necesare 

pentru incheierea 

contractului 

 Copia certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului 

Comertului; 

 Copia actului de proprietate sau a altui document care atesta dreptul de 

folosinta al solicitantului asupra spatiului care face obiectul locului de 

consum respectiv; 

 Imputernicire si copie a actului de identitate pentru delegat. 

 


