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Dată actualizare: 30.06.2021 

 

OFERTĂ TIP DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE  

PENTRU CATEGORIA DE CONSUM C2-CONSUMATORI NONCASNICI  

 

Stimate client, 

 Oferta – tip, unde puteti regasi termenii si conditiile generale de contractare a serviciului de furnizare gaze naturale in 

regim concurential, se regaseste mai jos. Preţul contractual include toate costurile cu achiziţia gazelor naturale la care se 

adaugă serviciile de transport, distribuţie şi rezervare de capacitate a gazelor naturale. Pretul contractual nu include TVA si 

acciza calculate conform legislatiei in vigoare. 

 

Perioada de valabilitate                                             01.07.2021-31.12.2021 

Categoria de consum  C2                                                                 Consum anual între 280 MWh și 2800  MWh  

Tip consumator                                                                      Noncasnic 

Preţ contractual - Pg (lei/MWh), compus din: 177.84 lei/MWh 

- Pretul gazelor naturale (lei/Mwh) – valoare 
unitara care cuprinde marja de profit a 
furnizorului şi toate costurile pentru 
achiziţia gazelor naturale ca marfă, inclusiv 
costul serviciilor de rezervare de capacitate 
de intrare în SNT şi, după caz, costul de 
transport aferent gazelor naturale 
înmagazinate în depozitele subterane şi 
costul aferent prestării serviciilor de 
înmagazinare, precum şi costurile de 
finantare  

140.00 lei/MWh 

- Tarif reglementat de distribuţie - Td, valabil 

pentru operatorul de distributie cf. 

reglementarilor ANRE (Ord. 54/2021) 

28.71 lei/MWh                               

- Costul de transport (lei/Mwh) - valoare 
unitara care cuprinde costurile aferente 
serviciului de transport, cu excepţia celor 
incluse în "Pretul gazelor naturale", şi 
eventualele costuri aferente echilibrării 
comerciale.  

 9.13 lei/MWh (componenta volumetrica pentru cantitatea 
transportata prntru sistemele de distributie)+ (Componenta fixa de 

rezervare a capacitatii pentru servicii ferme pe zi x CMZ – capacitatea 

maxima zilnica aferenta unui an calendaristic (Mwh) x N – numarul 
zilelor calendaristice din luna de livrare) / Q – Cantitatea totala 

comunicata in fiecare luna (Mwh) .                                 

TVA conform legislaţiei în vigoare 

Acciza     conform legislaţiei în vigoare 

Termene/Condiţii de plată a facturii  - 30 zile de la data emiterii facturii, cu garanții daca va fi cazul 

În cazul în care factura nu este achitată în termenul agreat contractual 

se va proceda la deconectarea locului de consum, iar reconectarea se 

face prin achitarea atât a debitelor restante cât și a taxei aferente 

acestui serviciu. Pentru a preîntâmpina ajungerea în această situație, 

vă rugăm să faceți toate demersurile necesare achitării facturilor în 

termen. 

Garanţii ce pot fi solicitate la încheierea 

contractului 

- bilet la ordin/filă CEC/scrisoare de garanție bancară/ alte garanții 

financiare, daca este cazul 

Modalitatea de plată a facturii - - virament bancar in contul societatii noastre; 

- - prin aplicatia Pago; 

- - la magazinele partenere Paypoint si Un-Doi; 



 

 

 

Sediu social:  
Str. VASILE ALECSANDRI, nr.4 si  

Str. CONSTANTIN DANIEL, nr. 11, et.2, Cladirea A, zona 5, 

BUCURESTI, sect. 1, CP 010639 

Punct de lucru: 
Str. Gheorghe Doja, nr. 8, parter, camera 2, CP 435500, 

Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş 

Tel:   0262 / 31 95 55 

Fax:  0262 / 31 94 49 

E-mail: office@berggaz.ro     www.berggaz.ro 

 

 CUI: RO 14380376 

Reg. Com.: J40/5975/2021 

 

 

                     RO14 BACX 0000 0021 0498 3000 
UniCredit Bank- Sucursala Grigore Mora 

București 

 

 

- - pe site-ul societatii www.berggaz.ro,  

Modul de transmitere a facturii - lunar, înainte/după închiderea lunii de livrare; 

- - prin remitere poștală la adresa de corespondență solicitată de 

dumneavoastră; 

- - prin intermediul poștei electronice  la adresa solicitată de 

dumneavoastră; 

Durata contractului Perioada determinata de 12 luni. 

Acceptarea ofertei În scris, prin unul din următoarele mijloace: 

- la sediu; 

- fax 0262/31.94.49; 

- - e-mail office@berggaz.ro; 

- - poştă sau curier la sediul societăţii noastre din Mun. Sighetu 

Marmatiei, Str. Gheorghe Doja, nr. 8, CP 435500, jud. Maramures 

Condiţii de încetare a prestării serviciilor si de 

reînnoire/prelungire a contractului, cu precizarea 

termenelor şi a condiţiilor de denunţare unilaterală 

a acestuia 

a) prin reziliere, în caz de neplată a facturilor restante; 

b) prin denunţare unilaterală, conform alin. (2) de mai jos; 

c) prin acordul părţilor; 

d) prin reziliere, în cazul neexecutării de către una dintre părţi a 

obligaţiilor sale contractuale, altele decât cele prevăzute la litera a). În 

acest caz, rezilierea va deveni efectivă, în situaţia în care neexecutarea 

obligaţiei nu este remediată de partea în culpă în termen de 30 de zile 

calendaristice de la primirea de la cealaltă parte a unei notificări în acest 

sens; 

e) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, în 

cazul declarării falimentului furnizorului şi/sau al consumatorului sau în 

cazul consumului fraudulos; 

f) prin ajungere la termen, in conditiile in care consumtorul nu isi 

manifesta prelungirea termenului contractual cu minim 30 de zile inainte 

de incetarea valabilitatii acestuia.  

(2) Consumatorul poate denunţa unilateral contractul de furnizare, pe 

baza unei notificări prealabile adresate şi înregistrate la furnizor cu cel 

puţin 30 de zile calendaristice înainte de momentul în care denunţarea 

devine efectivă.  

(3) Rezilierea contractului de furnizare nu are nici un efect asupra 

obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul 

rezilierii acestuia.  

Documentele necesare pentru încheierea noului 

contract de furnizare gaze naturale 

- certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului, prezentat în 

original sau copie legalizata și depus în copie; 

- actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosință 

asupra spaţiului pentru care se solicită furnizarea de gaze naturale, 

prezentat în original sau copie legalizata și depus în copie; 

- acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de 

furnizare gaze naturale, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în 

actul de deţinere a spaţiului, în cazul în care solicitantul care are calitatea 

de chiriaş/concesionar sau altă calitate similară şi care atestă un drept de 

folosinţă temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu 

proprietarul; 

- carte de identitate a reprezentantului legal, prezentat în original și depus 

în copie; 

- contul bancar şi denumirea băncii prin care clientul îşi derulează 

operaţiunile. 

Pentru orice lămuriri suplimentare vă rugăm să ne contactati. 

http://www.berggaz.ro/

