Revizuita 01.08.2018
OFERTA TIP FURNIZARE GAZE NATURALE
SC ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL, cu sediul în București, Str. Cristofor Columb Nr.
8, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/19997/27.11.2008, având CUI RO
24798903, cod IBAN RO31 RNCB 0280 1081 6452 0001, deschis la BCR Sucursala World Trade Center
– Centrul de Afaceri Corporate, titular al licenței de furnizare a gazelor naturale A.N.R.E. nr.
1911/17.12.2014, in calitate de furnizor de gaze naturale, va pune la dispozitie oferta - tip pentru
furnizarea gazelor naturale in vederea incheierii contractului de vanzare - cumparare a gazelor naturale in
regim negociat.
A. Obiectul ofertei
1. Data intocmirii ofertei tip: 01.06.2016
2. Categoria si tipul de client final care poate opta pentru oferta-tip: consumatori finali casnici si
noncasnici.
3. Perioada de livrare: 1 (un) an de la data incheierii Contractului de Furnizare Gaze Naturale cu
posibilitatea prelungirii acestuia, daca se realizează acordul partilor în acest sens;
4. Cantitatile lunare contractate, vor fi stabilite prin contract in conformitate cu acordul partilor;
5. Gazele provin din productia interna si din import, atat din surse curente, cat si din depozitele de
inmagazinare;
B. Conditii de livrare
1. Livrarea gazelor naturale se face la Punctul de Livrare, stabilite conform Contractului, reprezentand
punctul de predare-preluare comerciala de la locul de consum, unde OST (Operatorul Sistemului de
Transport) ori, dupa caz, OSD (Operatorul Sistemului de Distributie), efectueaza predarea gazelor
catre Cumparator;
2. Vanzatorul va incheia contractul pentru servicii de transport si contractul pentru serviciile de
distributie corespunzatoare si va rezerva capacitatea necesara in SNT (Sistemul National de
Transport) in conformitate cu legislatia in vigoare.
3. Serviciile reglementate sunt oferite în condițiile prevăzute în contractele-cadru aplicabile pentru
fiecare dintre serviciile de distribuție (Decizia nr. 309/2005 cu modificările ulterioare), de
transport (Ordinul ANRE nr. 16/2013) și de înmagazinare (Decizia nr. 480/2004).
C. Preluarea cantitatilor de gaze naturale contractate
1. In timpul unei luni de livrare Vanzatorul este obligat sa asigure cantitatile lunare contractate la
Punctul de Livrare;
2. Cumparatorul dispune de o flexibilitate totala la preluarea cantitatii lunare contractate, avand insa
urmatoarele obligatii. Orice cantitate suplimentara poate fi livrata numai cu acordul Vanzatorului;
3. Cumparatorul poate prelua gazele naturale la Punctul de Livrare cu un debit orar variabil, fiind insa
obligat sa nu depaseasca capacitatea rezervata in SNT;

D. Pretul contractual al gazelor naturale

1. Pretul Contractual (PC) se va calcula astfel :
Pc = Pg + Tvt + Tvd + Tc [lei/MWh]
Pg = Pretul de baza al gazelor naturale este urmatorul, in functie de categoria de consum:
Categorie
client

Pret gaze naturale
Lei/MWh

Categorie
client

Pret gaze naturale
Lei/MWh

B1
B2
B3
B4
B5
B6

105
100
98
96
95
95

A1
A2
A3
A4
A5

95
95
95
95
95
*preturile nu contin TVA

• Pretul nu include tarifele reglementate de transport si distributie.
Unde:
Pc = reprezinta pretul de furnizare al gazului natural si include serviciile reglementate de transport,
distributie si inmagazinare subterana.
Pc este stabilit in baza tarifelor reglementate de transport, distributie si inmagazinare gaze
naturale in vigoare la data prezentei oferte. In cazul in care acestea se modifica pe parcursul
Perioadei de Livrare, pretul contractual va fi ajustat in mod corespunzator.
Pg = reprezinta pretul gazelor naturale in amestec, ferm si fix pentru intreaga perioada
contractuala;
Tvt = reprezinta tariful reglementat volumetric de transport asa cum este el stabilit de catre
Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (RON/MWh) si este egal cu 2.45
lei/MWh;
Tvd = reprezinta tariful reglementat volumetric de distributie aferent fiecarei categorii de consum,
asa cum este el stabilit de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei
(RON/MWh);

Tc = Tcip + Tcii + Tcit + Tcd (cost rezervare capacitate in SNT)
Unde:
Tcip = Reprezinta tariful reglementat de capacitate de intrare din productia interna in SNT
(anual/trimestrial/lunar/zilnic) exprimat in RON/MWh/h, acesta va fi calculat prin inmultirea valorii
reglementate cu numarul de ore din respectiva luna de livrare;
Tcii = Reprezinta tariful reglementat de capacitate de intrare din import in SNT
(anual/trimestrial/lunar/zilnic) exprimat in RON/MWh/h, in functie de punctul relevant de import,
acesta va fi calculat prin inmultirea valorii reglementate cu numarul de ore din respectiva luna de
livrare;
Tcit = Reprezinta tariful reglementat de capacitate de iesire din SNT (anual/trimestrial/lunar/zilnic)
exprimat in RON/MWh/h, acesta va fi calculat prin inmultirea valorii reglementate cu numarul de
ore din respectiva luna de livrare;
Tcip = Reprezinta tariful reglementat de intrare/iesire in/din depozitele de inmagazinare
(anual/trimestrial/lunar/zilnic) exprimat in RON/MWh/h. Acesta va reprezenta o capacitate egala cu
25% din capacitatea de iesire din SNT (Tcit). Acesta va fi calculat prin inmultirea mediei aritmetice
dintre capacitatea de intrare si cea de iesire reglementata din inmagazinare, cu numarul de ore
din respectiva luna de livrare;
(valoarea medie lunara a costului de rezervare de capacitate este, in prezent, de aproximativ 7
RON/MWh si se transfera de la vechiul furnizor la noul furnizor)
E. Facturare si plata

1. Cumparatorul va efectua plata gazelor preluate intr-o luna de livrare pe baza facturilor emise
de catre Vanzator: 100% dupa luna de livrare cel tarziu in ultima zi financiara a lunii;
2. Neachitarea la termenul de plata scadent are drept consecinta perceperea unei dobanzi de
intarziere de 0,1% calculata pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat
urmatoare datei scadente, pana la achitarea integrala a debitului, inclusiv ziua platii, aplicata
sumei restante.
3. Dezechilibrele create vor fi suportate de catre consumator conform tarifarii lor de catre
Transgaz.
F. Modificarea pretului contractual al gazelor naturale

1. Partile vor rediscuta modificarea Pretului Contractual oricand aceasta se impune datorita

unor circumstante care nu au fost avute in vedere ori nu au putut fi evaluate de catre Parti la
data incheierii contractului.
2. In cazul unei astfel de circumstante Partea afectata, care doreste rediscutarea Pretului
Contractual, va transmite o notificare celeilalte Parti in termen de 15 zile de la data la care
partile au luat cunostinta de aceasta situatie, prin care va solicita un acord de modificare a
pretului;
3. Daca nu s-a ajuns la niciun acord, contractul va inceta de drept incepand cu luna imediat
urmatoare dar nu mai devreme de 30 zile de la data notificarii.

G. Modul de transmitere a facturii
Transmiterea facturii se va realiza la adresa de corespondenta si prin posta electronica (e- mail)
comunicata de catre client.
H. Garantii
Pentru plata la termen a gazelor livrate si a contravalorii serviciile conexe, daca este cazul, se
solicita fie bilet la ordin avalizat de o persoana cu functie de reprezentare in cadrul clientului, fie
scrisoare de garantie, polita de asigurare sau fila cec pentru echivalentul a 3 luni medii de
consum. In cazul achitarii gazelor in avans, nu se solicita garantii.
I. Durata contractului. Conditii de incetare
Contractul de vanzare - cumparare a gazelor naturale se incheie pe o perioada de 1 (un) an de
zile cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul partilor. Oricare dintre parti poate denunta
unilateral contractul fara a fi nevoita sa isi justifice optiunea, cu un preaviz scris de 21 de zile
acordat celeilalte parti.
J. Acceptarea ofertei
Manifestarea intentiei de a accepta prezenta oferta de furnizare gaze naturale poate fi
exprimata de catre consumator printr-una dintre urmatoarele modalitati: - telefonic, la nr. 021 210
33 76; - prin fax, la nr. 021 211 50 04; - prin e-mail, la adresa : office@energydistribution.ro In
vederea incheierii contractului, consumatorul transmite furnizorului o declaratie de acceptare a
ofertei-tip semnată in original de catre persoanele cu atributii de reprezentare din cadrul acestuia.
Declaratia de acceptare poate fi semnata si prin utilizarea semnaturii electronice in conditiile
prevazute de Legea nr. 455/2001.
K. Documente necesare pentru incheierea contractului
Documente necesare pentru încheierea contractului:
- Certificatul de înregistrare fiscală
- Certificat constatator emis de ORC cu cel mult 30 de zile înainte de data acceptarii ofertei
- Copia actului de proprietate sau inchiriere, dupa caz
- Acordul proprietarului, in cazul in care spatiul este inchiriat si in contractul de inchiriere nu

exista acordul proprietarului pentru incheierea de contracte de furnizare direct de catre
chirias, dupa caz
- Avizul de racordare
- Copie BI/CI a proprietarului
- Alte acte necesare, dupa caz

L. Alte servicii
Garantia calitatii serviciilor oferite de catre ENERGY DISTRIBUTION SERVICES, prin realizarea
contactului direct cu un manager de cont care va fi responsabilul pentru contractul
dumneavoastra pentru intreaga perioada contractuala si care va va putea sprijini in demersurile
dumneavoastra de a dezvolta/clarifica orice tema din domeniul gazelor naturale.

Prezenta oferta este ferma si ramane valabila pana la data de 31.12.2018.

Cu stima,
Sorina Mirea
Director General

