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CIF:RO 7562758 REG. COMERTULUI J10/689/1995
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Nr. 2137/22.07.2022

OFERTA-TIP FURNIZARE GAZE NATURALE LA CLIENTI ELIGIBILI
CLIENTI FINALI CASNICI
valabila in perioada 01.08.2022-31.08.2022

Stimate client,
GETICA 95 COM SRL in insolventa; in insolvency; en procédure collective (denumita in continuare „GETICA
95”), titular al licentei nr. 1948/2014 pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, va prezinta oferta standard pentru
furnizarea gazelor naturale la clientii finali casnici.
Prezenta oferta este valabila pe intreg teritoriul Romaniei, exceptand zonele in care situatia tehnica nu permite
furnizarea de catre GETICA 95 COM SRL a gazelor naturale la clientul final si se adreeseaza clientilor finali casnici
conectati direct la sistemul de transport/conducta de alimentare din amonte (consum anual mai mic sau egal cu 28 000
MWh) si pentru clientii finali conectati in sistemul de distributie (categoriile de consum C1, C2 si C3).
A.

Pretul gazelor naturale este:
Categorie
client
C.1.
C.2.
C.3.

B.

Consum anual de gaze naturale
( MWh)
Minim
Maxim
> 280

≤ 280
≤ 2800

> 2800

≤ 28000

Pret gaze naturale (Pg)
(lei/MWh)
3000
3000
3000

Pretul contractual al gazelor naturale (PC), la care se va adauga acciza si TVA, este pretul aplicat cantitatilor de
gaze naturale livrate la locul/locurile de consum si se determina conform formulei:
Pc = Pg + Ct + Td
unde:

Pc - Pretul Contractual (lei/MWh);
Pg - Pretul gazelor echivalent in energie, include rezervarea de capacitate (lei/MWh), acest pret
include marja de profit a furnizorului si toate costurile pentru achizitia gazelor naturale ca marfa, inclusiv costul
serviciilor de rezervare de capacitate de intrare in SNT si, dupa caz, costul de transport aferent gazelor naturale
inmagazinate in depozitele subterane si costul aferent prestarii serviciilor de inmagazinare, pe baza tarifelor
reglementate de ANRE, precum si costurile de finantare;
Ct –Costul de transport (lei/MWh) , include costurile furnizorului aferente serviciului de transport al
gazelor naturale, determinat de acesta pe baza tarifelor reglementate de ANRE pentru activitatea de transport al
gazelor naturale, cu exceptia celor incluse in pretul gazelor, si eventualele costuri aferente echilibrarii
comerciale); Valoare 9.60 lei/MWh
Td - Tarif de distributie (lei/Mwh), costul serviciilor de distributie, stabilit pe baza tarifelor de
distributie reglementate, aferente categoriei de consum si operatorului de distributie, in vigoare la data furnizarii
si facturarii; Valoarea medie: 30.13 lei/MWh. Tariful de distribuție diferă în funcţie de zona de distribuţie în
care se află locul de consum.
Tarifele pentru serviciile de transport si cele de distributie a gazelor naturale precum si alte tarife ce pot fi
introduse de autoritatea competenta NU pot fi negociate si sunt supuse reglementarii Autoritatii Nationale de
Reglementare in domeniul Energiei. Acestea pot fi modificate pe parcursul derularii contractului ca urmare a
modificarii legislatiei aplicabile. Modificarea preturilor pentru componentele reglementate se va face fara semnarea
unui act aditional, indeplinindu-se doar formalitatile de notificare agreate. Aceasta prevedere se aplica si pe
perioada de valabilitate a ofertei, respectiv pana la intrarea in vigoare a contractului.
Mai multe detalii privind aceste componente puteti gasi pe www.anre.ro sau pe www.getica95.ro, in sectiunea
dedicata gazelor naturale.
C.

La pretul contractual al gazelor naturale (PC) se va adauga acciza si T.V.A, precum si orice alte tarife si taxe ce
vor fi introduse de autoritatea de reglementare competenta la momentul facturarii, conform prevederilor legale in
vigoare.
Valoarea TVA este de 19%, conform legislatiei in vigoare si se poate actualiza in functie de reglementarile
stabilite prin lege.
Pretul gazelor naturale este VARIABIL, corelat cu evolutia pietei, termenele si conditiile de renegociere fiind
stabilite prin contract.
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Modalitati de facturare, termen de plata si transmitere a facturilor
a)

In primele 5 zile lucratoare din luna anterioara lunii de consum, furnizorul va emite o factura de avans pentru
primele trei luni de zile ale consumului estimat rezultat conform prognozei transmisa de catre consumator prin
email sau conform cantiatilor estimate in contract (de exemplu, factura de avans se emite in perioada 03-07
ianuarie pentru consumul lunii februarie, martie si aprilie).

Termenul de plata al facturii indicate la punctul a) este de 10 zile, calculat de la data comunicarii facturii.
b)

In primele 15 zile ale lunii urmatoare lunii de livrare, furnizorul va emite o factura conform datelor de consum
transmise de Operatorul de retea/distributie (de exemplu, pentru consumul lunii februarie, factura se emite in
perioada 01-15 martie).

Termenul de plata al facturii indicate la punctul b) este de 20 zile, calculat de la terminarea lunii de livrare.
Modalitatea de transmitere a facturilor indicate la punctele a) si b): in format fizic/tiparit, prin posta/curier. Pe
toata perioada contractuala clientul final are dreptul de a-si schimba optiunea privind modalitatea de transmitere a
facturilor, in mod gratuit, adresand furnizorului o solicitare scrisa in acest sens.
Modalitati de achitare a facturilor:
-transfer bancar in contul inscris pe factura, prin mobile/internet banking;
-plata in numerar la casieria bancii;
-mandat postal;
-numerar la sediul social sau la punctul de lucru.
GARANTII: Consumatorul va constitui o garantie financiara* inainte de inceperea perioadei de livrare, in
termenul si forma soclicitata de furnizor.
*Valoarea garantiei va fi egala cu contravaloarea consumului total de gaze naturale realizat pentru o perioada
de 3 luni la locul/locurile de consum ale consumatorului la pretul de contract.
Modalitati de acceptare a ofertei:
- prin fax, la nr. 0213211118;
- prin e-mail, la adresa: office@getica95.ro
Termenele si conditiile prezentei oferte sunt completate de clauzele contractuale.
Durata contractului 12 luni cu posibilitatea de prelungire/reinnoire cu acordul partilor.
Contractul inceteaza prin: expirarea termenului contractual/acordul de vointa al partilor contractante/
denuntarea unilaterala de catre Consumator, cu respectarea termenului de 21 zile/prin reziliere.
In vederea incheierii contractului, consumatorul va trebui sa prezinte datele complete de identificare ale titularului de
contract si ale locului de consum, inclusiv adresa de e-mail, nr. de telefon si de fax la care poate fi contactat. De
asemnea, intrarea in vigoare a contractului de furnizare a gazelor naturale, este supusa indeplinirii urmatoarelor conditii
cumulative:


in conformitate cu prevederile art. 143, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile
ulterioare, schimbarea efectiva a furnizorului de gaze naturale se efectueaza in termen de 21 zile de la data
solicitarii;



in conformitate cu prevederile art. 8, alin. (2) si art. 5, alin. (1) din Ordinul ANRE nr. 234/2019 (Procedura privind
schimbarea furnizorului de energie electrica/gaze naturale de catre clientul final), contractul de furnizare produce
efecte de la data schimbarii efective a furnizorului, schimbare efectiva a furnizorului avand loc in termen de
maximum 21 de zile calendaristice de la data notificarii de catre clientul final, cu respectarea conditiilor
contractuale.

Astfel, conform art. 15 din Ordinul A.N.R.E. nr.29/2016, precum si in conformitate cu dispozitiile Regulamentului
(UE) nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru incheierea contractului de furnizare a
gazelor naturale, solicitantul trebuie sa prezinte furnizorului cel putin urmatoarele documente:
a)

acordului solicitantului exprimat in scris, aferent cererii de incheiere a contractului, sau
dispozitiilor legale in vigoare;
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b)

copiei actului de identitate

c)

declaratiei pe propria raspundere a solicitantului:


privind detinerea unui drept locativ, cu precizarea calitatii sale (proprietar/coproprietar, unic mostenitor,
comostenitor, sot, chirias, beneficiar renta viagera etc.);



privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiul pentru care se solicita incheierea contractului, iar in
cazul in care se dovedeste contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului ;

cu posibilitatea actualizarii declaratiei, daca este cazul, atat prin mijloace de comunicare la distanta, cat si prin acord
tacit.
d)

declaratie pe propria raspundere privind destinatia spatiului care face obiectul locului de consum, precum si faptul
ca in spatiul respectiv gazele naturale sunt utilizate numai pentru desfasurarea activitatilor casnice.

Furnizorul poate renunta la solicitarea prezentarii actelor in original, caz in care solicitantul trebuie sa dea o
declaratie pe propria raspundere ca documentele prezentate sunt conforme cu originalele.
Transmiterea documentelor prevazute mai sus se poate realiza si pe cale electronica, cu respectarea legislatiei
in vigoare.
Datele cu caracter personal cuprinse in cererea de contractare si in actele doveditoare sunt supuse prelucrarii,
in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016. In acest sens, prin acceptarea prezentei ofertei, persoana
vizata declara ca a fost informata cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, accesata de pe site-ul propriu
GETICA 95 COM SRL (link: http://getica95.ro/pdf/ Nota%20informare %20GDPR.pdf), iar relatia cu furnizorul GETICA
95 COM SRL se va initia si derula, exclusiv in conditiile acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal, exprimat
de persoana vizata.
Prin acceptarea prezentei oferte, clientul final declara pe propria raspundere faptul ca a fost informat si a luat la
cunostinta informarea privind categoria clientilor vulnerabili postata pe site-ul GETICA 95 COM SRL si se obliga sa
informeze furnizorul despre apartenenta sa la aceasta categorie. In scopul beneficierii, in mod gratuit, de facilitatile
asigurate clientilor vulnerabili, consumatorul se obliga sa inainteze dovada indeplinirii conditiilor legale pentru
incadrarea in categoria clientilor vulnerabili din motive de venituri reduse/sanatate/varsta.

In speranta ca oferta noastra corespunde cerintelor Dumneavoastra, va asiguram de interesul nostru real in
incheierea unui contract intre parti si de intreaga noastra disponibilitate in oferirea de informatii suplimentare.
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