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Oferta-tip de furnizare gaze naturale pentru clienții finali  
 

 

 Informaţiile de mai sus sunt completate de condiţiile stipulate în contractul de furnizare gaze naturale.  
 

Preţ furnizare gaze naturale pentru oferta-tip adresată clienţilor finali: 
 
Formula de calcul generală a prețului de furniare (Preț contractual) este următoarea: 
 
Preț contractual (lei/MWh) = Preț gaz + Tarif transport + Tarif distribuție 
 
Preț gaz = 135 lei/MWh; 
Tarif transport = 15 lei/MWh. Tariful de transport este estimativ cuprinzând tariful volumetric pentru 
utilizarea SNT și tariful pentru rezervarea de capacitate aferentă serviciilor de transport, acestea fiind 
reglementate de ANRE;   
Tarif distribuție = reglementat de către ANRE și se aplică în funcție de distribuitorul concesionar 
în zona și categoria de consumator. 
 
Preţurile nu conțin TVA şi acciză. Preţurile conţin următoarele servicii reglementate: de transport, 
distribuție şi de înmagazinare subterană a gazelor naturale. Preţurile se ajustează cu tarifele 
reglementate aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, corespunzător 
ariei de distribuție în care este racordat potențialul client. 
Pentru detalii suplimentare despre ofertele Veolia Energie România, vizitează www.veolia.ro. 

Dată întocmire ofertă-tip 01.01.2021 

Valabilitate ofertă-tip  01.01.2021-31.12.2021 

Descriere ofertă Furnizare gaze naturale 

Documente necesare încheierii 
contractului 

Copie CUI /CIF/ act identitate,  copie  act proprietate/chirie spaţiu 
sau a altui document care atestă dreptul de folosinţă al 
solicitantului asupra spaţiului,  contul băncii plătitoare şi alte 
documente, dacă este cazul, declaraţie privind destinaţia spaţiului 
şi alte documente, dacă este cazul. 

Durată contract, condiţii de 
reînnoire/prelungire şi de încetare a 
prestării serviciilor şi a contractului 

Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale se încheie 
pe o perioadă de un an de zile, contractul putând fi modificat sau 
prelungit, prin act adițional, cu acordul ambelor părți. 

Modalitate acceptare oferta Prin acord scris, transmis direct sau electronic, prin e-mail 

Modalitaţi de transmitere factură Prin curier sau prin mijloace electronice. 

Termene, Modalităţi şi condiţii de plată 
factură 

Factura se emite în ultima zi a fiecărei luni de consum, pentru 
cantitatea de gaze naturale consumată în luna de consum. 
Scadenţa facturilor este de 30 de zile calendaristice. Modalități de 
plată: virament bancar, Internet banking. 

Garanţii solicitate 

Veolia Energie România poate solicita constituirea unei garanții 
de bună execuţie a Contractului în funcţie de riscul de 
contrapartidă care poate fi identificat de Vânzător înainte şi în 
timpul derulării Contractului. 
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