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Ofertă Tip Furnizare Gaze Naturale Noncasnici   

    

Dată întocmire ofertă                                                                           01.07.2015  

Dată actualizare ofertă                                                                         26.09.2016                                                                                         

Perioada de valabilitate a ofertei                                   01.10.2016 – 30.09.2017   

 

Preţul gazelor naturale  
 

Categorie 

client* 
Consum anual (MWh) 

Preț gaze 

naturale 

(lei/MWh) 

 

Tarif 

distribuţie 

(lei/MWh) 

Preţ cu tarif de 

transport şi 

înmagazinare, 

fără tarif 

distribuţie 

(lei/MWh) 

B1 până la 23,25 135,00 37,94 97,04 

B2 între 23,26 şi 116,28 134,00 36,61 97,39 

B3 între 116,29 şi 1.162,78  133,00  35,39 97,61 

B4 între 1.162,79 – 11.627,78  132,00  34,27 97,73 

        

 

 Prețul gazelor naturale:    

 include serviciile de distribuţie, transport şi înmagazinare, servicii reglementate stabilite 

prin acte normative; 

 nu include TVA şi acciza calculate conform legislației în vigoare; 

 

Tarifele de distribuție, transport și înmagazinare sunt tarife reglementate și pot suferi 

modificări, situație în care prețul va fi actualizat incepand cu data intrarii in vigoare a noilor 

tarife reglementate.  

Acestea pot fi vizualizate accesand: 

http://www.distrigazvest.ro/docupreturi/Tarife%20reglementate%20de%20transport,%20distri

butie%20si%20inmagazinare.pdf  

 

La data prezentei: 

 tarifele de distribuţie conform Ordin ANRE nr. 81/2015.  

 tarifele de transport se calculează conform Ordin ANRE nr. 39/2016;  

 tariful de înmagazinare conform Ordin ANRE nr. 13/2016 cu modificarile ulterioare 

 costul dezechilibrelor este suportat de Cumparator, conform art.58, lit. g) din Ordinul 

ANRE nr. 29/2016 si Ordinului ANRE nr. 160/2015 privind Codul Retelei.  

  

 

Termenele, modalitățile şi condiţiile de plată a facturii 
 

Factura se emite lunar pe baza cantităţii de gaze naturale consumate.  

Plata facturii se poate face astfel: 

 in termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii; 

 in avans 100% inainte de inceperea lunii de livrare 

Termenul de plată şi stabilirea avansului se face de către Vânzător în funcţie de bonitatea şi de 

comportamentul de plată al clientului. 

mailto:office@distrigazvest.ro
http://www.distrigazvest.ro/docupreturi/Tarife%20reglementate%20de%20transport,%20distributie%20si%20inmagazinare.pdf
http://www.distrigazvest.ro/docupreturi/Tarife%20reglementate%20de%20transport,%20distributie%20si%20inmagazinare.pdf
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În cazul în care factura este scadentă  într-o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi 

lucrătoare după data scadenţei. 

Plata se realizează prin virament bancar în conturile deschise la Banca Transilvania, Libra 

Bank, Trezorerie, Intesa Sanpaolo, Raiffeisen Bank, la casieriile societății (în numerar sau cu 

cardul). 

Pentru plăţile efectuate după data scadenţei se vor percepe majorări de întârziere, în cuantum 

egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru 

fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenței și până la achitarea integrală a 

facturii, inclusiv ziua plății. Cuantumul total al dobânzilor datorate poate depăși cuantumul 

debitului principal asupra căruia au fost calculate. 

În cazul neefectuării plăţii sumelor datorate de către Cumpărător Vânzătorului la termenele 

scadente din contract, Vânzătorul este exonerat de orice obligaţie contractuală privind livrarea 

gazelor naturale, putând dispune sistarea furnizării gazelor naturale pentru neîndeplinirea 

obligaţiei de plată la scadenţă a sumelor datorate. Pentru reconectare este necesară achitarea 

atât a debitelor restante cât şi a taxei aferente acestui serviciu, valoarea taxei de 

deconectare/reconectare poate fi găsită la http://www.distrigazvest.ro/utile/preturi-si-tarife/ .  

 

Garanţiile solicitate - la încheierea contractului de vânzare - cumpărare gaze naturale, 

vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita garanții în funcţie de istoricul de plată al clientului. 

 

Transmiterea facturii se poate realiza prin fax, prin curier la adresa de corespondenta sau prin 

platforma online https://www.distrigazvest.ro/auth (se va opta pentru o singura modalitate de 

comunicare a facturilor).  

Modificarea modalității de comunicare a facturilor se poate face printr-o solicitare scrisă la 

adresa sediului Vânzătorului sau la adresa http://www.distrigazvest.ro/contact/. Cumpărătorul 

îşi poate crea un cont de client pe www.my.distrigazvest.ro în vederea vizualizării şi plăţii 

facturii de consum gaze naturale. 
 

Acceptarea sau refuzul ofertei se va realiza în scris, prin adresă semnată şi ştampilată de către 

reprezentantul legal al clientului, folosind unul din următoarele mijloace: 

 la sediul nostru din Oradea, Piaţa 1 Decembrie, nr. 4-6; 

 la Biroul de Relatii cu clientii din incinta Primariei Oradea, str. Primariei, nr. 1, camera 

5, parter; 

 e-mail la office@distrigazvest.ro   

 

Durată contractuală, condiţii de încetare și denunțare unilaterală 

 

Contractul de vânzare – cumpărare gaze naturale se încheie pe o perioadă determinată/orice 

altă perioadă convenită între părţi.  

Contractul poate înceta: 

- de drept, fără să fie necesară o altă acţiune din partea vreuneia dintre Părţi, la expirarea 

Termenului Contractual, cu excepţia cazului în care Părţile sunt de acord în scris să reînnoiască 

termenul Contractului, însă nu mai târziu de treizeci (30) de Zile Lucrătoare anterior datei când 

expiră. 

- de plin drept fără notificări sau alte formalităţi în cazul în care oricare dintre părţile 

contractante este declarată în stare de incapacitate de plată sau împotriva acesteia a fost 

declanşată procedura de faliment; 

- prin denunțare unilaterală înainte de împlinirea termenului pentru care a fost încheiat în baza 

unei notificări prealabile transmisă celeilalte părţi cu cel puţin 21 de zile calendaristice înainte 

de momentul în care denunţarea devine efectivă, cu respectarea condiţiilor contractuale. 

Denunţarea devine efectivă sub condiţia îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale asumate. 

 

mailto:office@distrigazvest.ro
http://www.distrigazvest.ro/utile/preturi-si-tarife/
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Documente necesare pentru încheierea noului contract de furnizare gaze naturale pentru 

noncasnici 
 

 certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului, prezentat în original 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 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. 

 

 

Alte clauze 

 

În situaţia schimbării furnizorului, Cumpărătorul se obligă să achite Vânzătorului toate 

costurile suportate de către Vânzător, ca urmare a îndeplinirii obligaţiei de constituire a stocului 

minim de gaze naturale în numele Cumpărătorului, prevăzut de normele legale în vigoare, 

precum şi costurile legate de rezervarea de capacitate, în cazul nepreluării integrale a capacităţii 

rezervate, atât pe puncte de intrare în SNT, cât şi pe puncte de ieşire din SNT, până la sfârşitul 

anului gazier, conform prevederilor contractului ce se va încheia între părţi. 

Pentru a beneficia de furnizarea gazelor naturale, consumatorul trebuie să încheie un contract 

de vânzare-cumpărare gaze naturale cu DISTRIGAZ VEST S.A, deoarece acceptarea prezentei 

oferte nu va reprezenta un contract între părţi. 

 

Cumparatorul are dreptul de a incheia contractul de vanzare-cumparare a gazelor naturale prin  

negocierea directă a prețului și a condițiilor comerciale cu DISTRIGAZ VEST SA sau prin 

acceptarea prezentei oferte tip.   

 

Pentru informatii suplimentare puteti consulta site-ul companiei la adresa www.distrigazvest.ro  

 

 

  

DISTRIGAZ VEST SA 

mailto:office@distrigazvest.ro
http://www.distrigazvest.ro/

