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Business Gaz  
Ofertă tip de furnizare gaze naturale 

dedicată clienților noncasnici din portofoliul ENGIE Romania, 

cu un consum anual ≤ 28.000 MWh (C1-C3) 
 

Alege oferta Business Gaz şi te bucuri de mai mult timp şi mai multă energie pentru afacerea ta. 

Cu Business Gaz beneficiezi de: 

• perioada de aplicare a ofertei-tip, adică perioada în care se aplică preţul din aceasta şi condiţiile asociate: 3 luni  

• factură pe e-mail și plată online 

• 24/7 acces la contul tău online My ENGIE 

• peste 35.000 de puncte de plată a facturii 
 

Denumire Oferta 
Preţ* Tarif de distribuţie  

(lei/kWh) (lei/kWh) 

Business Gaz 1,8095 
În funcţie de aria de distribuţie şi categoria de consum, 

conform link-ului https://www.engie.ro/tarife/  

 
Oferta Business Gaz se adresează clienţilor finali, noncasnici, din portofoliul ENGIE Romania, care se 
încadreaza în categoriile de consum C1-C3, cu un consum anual ≤ 28.000 MWh și care sunt conectați în 
sistemul de distribuție sau de transport al gazelor naturale.  
* Preţul afişat conţine serviciile de înmagazinare, de echilibrare și prețul de transport.  
Prețul final va include, pe lângă preţul gazelor naturale (care conține servicii de înmagazinare, echilibrare şi 
prețul transportului), tarif de distribuţie, orice alte tarife și taxe ce pot fi introduse de autoritatile de reglementare, 
conform prevederilor legale în vigoare.  

Preţul afişat este exprimat în lei/kWh şi nu conține TVA (19%) şi acciză, el putând fi modificat automat ca 
urmare a schimbărilor tarifelor reglementate aprobate de către ANRE. 

 

Important: Conform OUG nr. 27/2022, modificată și completată prin Legea nr. 357/2022 și prin OUG nr. 119/2022, 

în perioada 01.04.2022 – 31.03.2025, preţul plafonat la gaze naturale pentru clienţii noncasnici menţionati mai jos 

este de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus).  

Următoarele categorii de clienți noncasnici beneficiază de prețul plafonat aferent consumului de gaze naturale: 

• clienții noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel 

mult 50.000 MWh; 

• producătorii de energie termică; 

• clienţii noncasnici din cadrul parcurilor industriale și cei din cadrul sistemelor de distribuţie închise (în perioada 1 

ianuarie 2023 – 31 martie 2025). 

Clienții noncasnici cu un consum anual de gaze naturale mai mare de 50.000 MWh beneficiază de un preţ final facturat 

stabilit de către fiecare furnizor în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 27/2022. 

 

Mai multe detalii puteți afla și accesând pagina engie.ro/plafonare, secţiunea Client Business, prin formularul de contact 

de pe engie.ro/contact/ sau la numărul 021.9366, de luni până vineri, în intervalul orar 08:30 - 19:00. 

https://www.engie.ro/tarife/#gaze-naturale
https://www.engie.ro/tarife/#gaze-naturale
https://www.engie.ro/wp-content/uploads/2022/12/OUG-nr.-27.2022-actualizat%C4%83-16.12.22.pdf
https://www.engie.ro/plafonare/
https://www.engie.ro/contact/
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Data întocmire ofertă:   21.12.2022 
Valabilitate ofertă:         21.12.2022 - 30.12.2022 
 

Documente necesare  încheierii 
contractului 

Copie CUI /CIF, declaraţie privind destinaţia spaţiului sau a altui document care 
atestă dreptul de folosinţă al spațiului, contul băncii plătitoare şi alte documente în 
funcție de caz. 

Durată, condiţii de reînnoire / 
prelungire şi de încetare a 

prestării serviciilor şi a 
contractului 

Contractul (reprezentând Contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale 
împreună cu Condițiile generale de contractare ale contractului de vânzare-
cumpărare gaze naturale) se încheie pe perioadă nedeterminată.  

Contractul încetează:  

(i)                   prin denunţare unilaterală de către cumpărător  în termen de 30 de 
zile de la data notificării,  

(ii)                  prin reziliere,  

(iii)                de drept.  

În caz de schimbare a furnizorului se va avea în vedere termenul legal prevăzut 
în Procedura de schimbare furnizor. 

Contractul poate fi modificat in condițiile art. 7 (Modificarea circumstanțelor) din 
Condițiile generale de contractare (inclusiv cu privire la preț) cu obligația 
furnizorului de a notifica Cumpărătorul cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte 
de data la care modificarea urmează să fie efectuată, cu precizarea dreptului 
Cumpărătorului de a denunța contractul, în cazul în care nu este de acord cu noile 
condiții contractuale notificate. Modificările se consideră acceptate de către 
Cumpărător în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 30 de zile de la 
primirea notificarii, denunțarea Contractului de furnizare a gazelor naturale. 

*În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, consumul tău anual va depăși 
valoarea de 28.000 MWh, ne vei putea solicita o ofertă personalizată, iar dacă 
noile condiții de preț nu ți se vor potrivi, vei avea dreptul de a denunța contractul. 
În cazul în care nu vei opta pentru niciuna dintre cele două variante, ENGIE 
Romania va fi exonerată de obligația de a furniza gaze naturale peste limita de 
consum de 28.0000 MWh la prețul din prezenta ofertă, având dreptul de a aplica 
un preț diferit, cu o informare prealabilă conform prevederilor contractuale și legale 
în vigoare. 

Modalităţi de transmitere factură 
Această ofertă cuprinde serviciul de transmitere a facturii în format electronic pe 
adresa de e-mail a clientului sau prin poștă. 

Termen de plată factură 30 de zile calendaristice de la data facturii. 

Modalităţi şi condiţii de plată 
factură 

Online, direct din contul tău My ENGIE, prin debit direct, virament bancar, Internet 
banking, bancomate, automate de plată sau numerar la unul din cele peste 35.000 
de puncte de plată ale partenerilor bancari şi non-bancari ai ENGIE Romania. 

Garanţii solicitate 

În funcţie de riscurile identificate, ENGIE Romania poate solicita clientului, 
înainte de semnarea contractului ori pe durata executării acestuia, o garanţie 
(mijloc legal de garantare) a plăţii consumului de gaze naturale. Tipul şi 
cuantumul garanţiei vor fi stabilite ulterior de părţile contractante. 

 
 
 
Informaţiile de mai sus sunt completate de condiţiile stipulate în Contractul de vânzare-cumpărare gaze 
naturale și în Condițiile generale de contractare ale contractului de vânzare-cumpărare gaze naturale, care pot 
fi consultate la adresa: www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale 
 

 

http://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale

