Nr. 15868/10.12.2020

Oferta tip de furnizare gaze naturale pentru
clientii finali casnici si noncasnici
S.C. GETICA 95 COM S.R.L. furnizor de gaze naturale deţinând licenţa nr. 1948/2014 emisă de catre
A.N.R.E., vă propune încheierea unui contract de furnizare gaze naturale pentru consumatorii
noncasnici si casnici în următoarele condiţii:
A. Pretul contractual al gazelor naturale este:
Categorie
client
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.

Consum anual de gaze naturale
( MWh)
Minim
Maxim
≤ 280
> 280
≤ 2800
> 2800
≤ 28000
> 28000
≤ 280000
>280000

Pret gaze naturale (Pg)
(lei/MWh)
180
175
170
165
160

Pretul Contractual (Pc) se va calcula astfel:
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 şi toate costurile pentru achiziţia
gazelor naturale ca marfă, inclusiv costul serviciilor de rezervare de capacitate de
intrare în SNT şi, după caz, costul de transport aferent gazelor naturale înmagazinate
în depozitele subterane şi costul aferent prestării serviciilor de înmagazinare, pe baza
tarifelor reglementate de ANRE, precum şi costurile de finanţare;
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 excepţia celor incluse în
pretul gazelor, şi eventualele costuri aferente echilibrării comerciale), avand o
valoare medie de 18,50 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,
Pentru a vizualiza Ordinul A.N.R.E. care stabileste tariful de transport si distributie aferent zonei
dumneavoastre de consum si a categorie dumneavoastra de consum puteti accesa link-ul:
https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/preturi-si-tarife-gn/20201585253851
1) Pretul este franco-cumparator;
2) Pretul gazelor echivalent in energie (Pg) NU include tariful de transport si distributie;
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3) Tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie este in
functie de zona de distributie si categoria de consum;
4) Pretul nu include TVA si accize;
5) Pretul contractual al gazelor naturale va fi modificat de drept odata cu modificarea tarifelor
reglementate de transport, distributie, inmagazinare si/sau taxelor, impozitelor, accizelor, doar prin
decizii A.N.R.E. de modificare a tarifelor reglementate.
Oferta de furnizare gaze naturale personalizata va fi realizata pe baza datelor oferite de catre
Dumneavoastra (istoric de consum gaze naturale, capacitate rezervata, alte detalii tehnice privind locul de
consum s.a.)
Pretul este fix si garantat pentru intreaga perioada de contractuala.
B. Termen de plata: 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii
C. Transmiterea facturii: in format electronic si/sau in format letric prin curier rapid.
D. Durata contractului de furnizare gaze naturale: 12 luni cu posibilitatea de prelungire
automata sau cu acordul partilor
E. Acceptarea ofertei:
Prezenta oferta de furnizare gaze naturale poate fi acceptata de catre cumparator printr-una din
urmatoarele cai :
- telefonic, la nr. 0374036036;
- prin fax, la nr. 0213211118;
- prin e-mail, la adresa : office@getica95.ro
In vederea incheierii contractului, consumatorul va trebui sa prezinte datele complete ale societatii
sau institutiei, inclusiv adresa de e-mail si nr. de fax la care poate fi contactat.
E. Documente si informatii necesare pentru incheierea contractului de furnizare gaze naturale:
• Copie CI administrator si CUI societate – in cazul persoanelor juridice
• Copie CI – in cazul persoanelor fizice
• Actul de detinere legala a spatiului
• Telefon, fax, email, adresa de corespondenta, banca si cont
• Alte acte solicitate de operatorul de distributie gaze naturale (daca este cazul)
Valabilitatea ofertei: pana la data de 30.06.2021
Orice alte detalii veti mai considera necesare, echipa noastra va va sta in continuare la dispozitie
la nr. 0374 036 036 sau e-mail: office@getica95.ro
Administrator,
Viorel-Sandel Tudose
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