
 
OFERTA DE PREŢ PENTRU FURNIZAREA  GAZELOR NATURALE 

PENTRU CLIENTI NONCASNICI  
 

Prezenta ofertă este valabilă începând cu data de 01.04.2022 până în data de 30.04.2022, 
destinata clientiilor din portofoliu. 
Pretul de furnizare al gazelor naturale cu servicii reglementate incluse, pentru clientii 
noncasnici, pe piata Concurentiala este urmatorul: 
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Categorie de clienti Minim Maxim     

C.1 0 ≤ 280 540 12.5 31.64 584.14 
C.2 >280 ≤ 2800 540 12.5 29.92 582.42 

• Preţurile afişate includ:  Pretul gazelor naturale; Costul de inmagazinare; Costul de transport; 
Tariful de distribuţie;      

•  Preturile nu includ: acciza si TVA 
Costul de transport si tariful de distributie sunt reglementate si sunt stabilite prin decizii si 
ordine ale Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) si pot fi 
modificate pe parcursul derularii contractului. 
• Contractul de furnizare gaze naturale se încheie pe perioadă nedeterminată; durata contractului 

precum şi orice clauze ale contractului pot fi modificate pe pacursul derularii contractului, 
clientul fiind notificat in acest sens prin anexa la factura fiscala;  in cazul in care consumatorul 
nu este de acord cu aceste modificari, acesta va comunica in scris refuzul si are dreptul de a 
renunta la contract, respectand termenele si prevederile contractuale si legale in vigoare. 

• Denunţarea unilaterală a contractului se poate face prin notificare cu 30 zile în cazul 
nerespectării clauzelor sau obligaţiilor contractuale de către ambele părţi contractante, sau prin 
notificare cu 21 zile inainte, in cazul schimbarii furnizorului; 

• Facturile se transmit în format electronic; 
• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturi; 
• În caz de neplată la termen a facturii se vor percepe penalităţi de 0.2% din valoarea facturii, 

pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data scadentei; 
• Facturile se pot achita la punctele de lucru ale societatii (Tarnaveni, str. Partizanilor, nr. 18 si 

Targu Mures, str. Koos Ferenc, nr.6, ap.1), la ghişeele Raiffeisen Bank sau prin virament bancar 
în conturile afişate pe factură; 

Documentele necesare pentru încheierea contractului:  Persoane juridice: 
 Copie după Certificatul de înregistrare fiscală; 
 Copie CI al reprezentantului legal al societăţii; 
 Un centralizator cuprinzând consumurile din ultimele 12 luni; 
 Un centralizator cuprinzând consumurile estimate pentru următoarele 12 luni; 
 Pentru societăţile comerciale conectate la sistemul de distribuţie este nevoie de un 

document care să indice codul de abonat (Ex: Factura) 
Data intocmirii ofertei 01.04.2022 

Furnizor:  PADO GROUP INFRASTRUCTURES SRL 
 


