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Oferta-tip de furnizare gaze naturale „ENGIE e-Celsius”   

pentru clienții finali casnici, inclusiv pentru asociațiile de proprietari, 

 conectați la sistemul de distribuție, încadrați în categoriile C1-C4 de consum 

 

 

 

Informaţiile de mai sus sunt completate de condiţiile stipulate în contractul de furnizare gaze naturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dată întocmire ofertă-tip 17.07.2016 

Valabilitate ofertă-tip  31.08.2020 

Perioadă valabilitate preț       12 luni 

Modalităţi de acceptare ofertă-tip 

Online/ in sediile ENGIE Romania, prin apel la numărul de 

Call Center 021.9366 sau prin orice canal de vanzare 

ENGIE 

Documente necesare încheierii 

contractului 

Copie act identitate, copie act proprietate spaţiu sau a altui 

document care atestă dreptul de folosinţă al solicitantului 

asupra spatiului, declaraţie privind destinaţia spaţiului şi 

alte documente, dacă este cazul 

Durată contract, condiţii de 

reînnoire/prelungire şi de încetare a 

prestării serviciilor şi a contractului 

Contractul de furnizare gaze naturale se încheie pe 

perioadă nedeterminată. Contractul încetează la termenul 

în care este notificată intenţia de încetare, prin denunţare 

unilaterală sau de drept.  

Modalitaţi de transmitere factură 

Prin curier sau prin mijloace electronice, dacă, în prealabil, 

clientul a activat serviciul gratuit de primire a facturii prin 

e-mail. 

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

Modalităţi şi condiţii de plată factură 

Simplu şi rapid, direct din contul online ENGIE, 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. 



 

 

 

 

 

ENGIE Romania S.A. 
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Preţ furnizare gaze naturale pentru oferta-tip „ENGIE e-Celsius” adresată  

clienţilor finali casnici, inclusiv asociațiilor de proprietari 
 

 
*Oferta nu este disponibilă clienților aflați în distribuția Megaconstruct din următoarele zone (județul Constanța): Mangalia, Saturn, Venus, Cap Aurora, 

Jupiter, Neptun și Olimp (din municipiul Mangalia); Dulcești, Moșneni și 23 August (din comuna 23 August); Schitu și Costinești (din comuna Costinești). 

 

 

Prețul final de furnizare va fi compus din: preţul gazelor naturale, tarife de înmagazinare, servicii de transport, tarifele reglementate de distribuție 

și orice alte tarife și taxe ce vor fi introduse de autoritatea de reglementare competentă, conform prevederilor legale în vigoare, fiind actualizat de 

drept și automat ori de câte ori intervine o modificare a tarifelor reglementate. Tarifele reglementate pot fi consultate accesând 

https://www.engie.ro/tarife-reglementate/. 

Prețurile afișate nu conțin TVA. 

 

În cazul în care potențialul client nu se găsește în aria de distribuție a furnizorilor menţionaţi mai sus, se elimină din prețul final, tarifele de distribuție 

existente și se aplică cele ale distribuitorului unde este racordat clientul. 

Pentru detalii suplimentare despre ofertele ENGIE Romania, vizitează engie.ro sau sună la numărul de Call Center 021.9366. Apel taxabil conform 

tarifelor stabilite de operatorii de telefonie 

https://www.engie.ro/tarife-reglementate/

