
          
 

 

OFERTĂ TIP FURNIZARE GAZE NATURALE CLIENȚI FINALI 

(CASNICI ȘI NONCASNICI) 

    

Dată întocmire ofertă                                                                                    31.01.2019 

Perioada de valabilitate a ofertei                                             01.01.2019 – 31.03.2019  

 

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 23,25 176,00 35,92 140,08 

B2 între 23,26 şi 116,28 175,00 34,80 140,20 

B3 între 116,29 şi 1.162,78  173,00  33,71 139,29 

B4 între 1.162,79 – 11.627,78  172,00  32,29 139,71 

B5 Între 11.627,79 – 116.277,79 171,00 29,36 141,64 

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

reglementate stabilite prin acte normative, precum și costul dezechilibrelor; 

 Prețul nu include TVA şi acciza calculate conform legislației în vigoare; 

 Tarifele reglementate de distribuție, transport și înmagazinare sunt stabilite prin decizii/ordine 

ANRE si pot suferi modificari pe perioada de valabilitate a ofertei, situație în care prețul va fi 

actualizat incepand cu data intrarii in vigoare a noilor tarife reglementate. Detalii pe: 

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

butie%20si%20inmagazinare.pdf  

*pentru clienții finali din afara ariei de concesiune a Distrigaz Vest SA oferta include doar prețul 

cu tarif de transport, înmagazinare, dezechilibre (fără tariful de distribuție și niciun alt serviciu 

inclus, fără TVA și acciză). 

 

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: 

- în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii; 

- în avans 100% înainte de inceperea lunii de livrare. 

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

clientului. Neachitarea facturii în termen atrage perceperea majorărilor de întârziere, în cuantum 

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

fiecare zi de întârziere. 

 Facturile de gaze naturale se transmit: 

- În format electronic prin activarea contului pe platforma My.distrigazvest.ro: 

https://my.distrigazvest.ro/auth 

- În format tipărit prin serviciile poștale. 

 Plata facturii se poate realiza: 

- Online, din contul My.distrigazvest.ro: https://my.distrigazvest.ro/auth 

- virament bancar în conturile indicate pe factură; 

- numerar sau card bancar la caseriile societății (Visa, Mastercard, Eurocard); 

- debit direct sau internet banking; 

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


          
 

 

Detalii legate de plata pe: http://www.distrigazvest.ro/informatii/modalitati-de-facturare-si-

plata/ 

 

Termene și condiții contractuale  

 Contractul se încheie pe o perioadă nedeterminată.  

 Schimbarea furnizorului se poate face cu o notificare prealabilă de 21 de zile calendaristice, 

conform Legii 123/2012; 

 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 

debitelor restante şi a taxei aferente acestui serviciu, valoarea taxei de deconectare/reconectare 

poate fi găsită la http://www.distrigazvest.ro/informatii/tarife.  

 Rezilierea unilaterală a contractului operează după stingerea obligațiilor rezultate din contract 

sau prin emiterea unei garanții bancare echivalente cu sumele restante, în condițiile stipulate în 

contract. 

 Vânzătorul poate solicita constituirea de garanții de plată sub forma scrisorii de garanție bancară, 

sau constituire cont bancar de bună execuție. Tipul și cuantumul garanțiilor vor fi stabilite ulterior 

de către părțile contractante. 

 

Acceptarea ofertei 

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

legal al clientului, folosind unul din următoarele mijloace: 

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

- Biroul de Relații cu clienții din incinta Primăriei Oradea, str. Primăriei, nr. 1, camera 5, 

parter; 

- E-mail : office@distrigazvest.ro   

 Cumparartorul va trebui să încheie un contract de vânzare-cumpărare gaze naturale cu 

DISTRIGAZ VEST S.A, acceptarea prezentei oferte nu reprezinta un contract între părţi. 

 

Documente necesare pentru incheierea contractului 

 Pentru client casnic: carte de identitate în copie, extras de carte funciară în copie/actul de       

proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosință asupra spaţiului pentru care se 

solicită furnizarea de gaze naturale, în copie. 

 Pentru client noncasnic: copie act identitate administrator, copie Certificat înregistrare 

Registrul Comerțului, împuternicire/delegație, dupa caz, extras de carte funciară în copie/actul 

de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosință asupra spaţiului pentru care se 

solicită furnizarea de gaze naturale, în copie. 

 

Dacă sunteți deja client, aceste documente se vor depune doar în situația în care informațiile furnizate 

inițial au suferit modificări. 

 

Aceasta informare se publică și pe pagina proprie de internet www.distrigazvest.ro  

 

      

DISTRIGAZ VEST SA 
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