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CONTRACT 

de vanzare-cumparare gaze naturale nr. .............din data semnarii .................... 
 

ENGIE Romania S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd. Marasesti, Nr.4-6, Sector 4, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, sub nr. J40/5447/09.06.2000, cod unic de inregistrare 
RO13093222, telefon: Call Center 021.9366, fax: 021 264 01 01,/ 0374 494 205, titular al Licentei de Furnizare 
emisa de ANRE nr. 1892/20.11.2013, cont RO08 BRDE 450S V067 1909 4500, deschis la BRD Societe 
Generale, reprezentata  in vederea semnarii de <>, pe de o parte, 

si 
..................................................................., cu sediul in loc. ...................................................................................,  
CodPostal ................., Judet ....................., telefon: ........................; , fax: ...................., e-mail: 
.........................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ...................., CUI 
....................., cont ................................., deschis la ......................., reprezentata legal prin ................................. 
, in calitate de............................., denumita in continuare Cumparator, pe de alta parte, 

 
denumite individual „Partea” si, in mod colectiv „Partile”, de comun acord, au convenit incheierea prezentului 
contract, denumit in continuare Contractul, in urmatorii termeni si conditii: 

Art.1 Obiectul Contractului  
Obiectul prezentului Contract il reprezinta vanzarea – cumpararea de gaze naturale cu servicii incluse de 
distributie/transport (dupa caz), la locul de consum situat la adresa: ............................................................ Cod 
Postal ................, Judet .................., cod loc consum ...................................., categorie consum ........., serie 
contor........................, conform Avizului tehnic de racordare/Notificării si cu respectarea conditiilor din acesta. 

Art.2 Durata Contractului  
(1) Prezentul contract de vanzare-cumparare a gazelor naturale se incheie pe perioada determinata pana la 
data de..............., cu intrare in vigoare la data de ............., si/sau la data realizarii punerii în functiune a instalatiei 
de utilizare gaze naturale, nu mai devreme de semnarea in prealabil a contractului de distributie/transport, sub 
condiția îndeplinirii tuturor reglementărilor legale în vigoare și a condițiilor menționate la Art. 7 de mai jos. 

(2) Prezentul contract poate fi prelungit automat, fara a fi necesara incheierea unui act aditional, cu perioade 
succesive de ....luni, daca niciuna dintre Parti nu notifica cu minim 30 de zile inainte de data expirarii perioadei 
contractuale intentia de a inceta contractul. 

 

Art.3 Pretul Contractului 
(1) Prin prezentul contract Cumparatorul adera in mod neechivoc la oferta detaliată în Anexa 2: 
 
(2) Prețul final al gazelor naturale va fi compus din: *pretul de furnizare (care include servicii de înmagazinare și 
echilibrare, preț variabil gaze naturale, prețul variabil de transport și tarifele reglementate de distribuție - acestea 
diferă în funcție de operatorul de distribuție și de categoria consum), la care se adaugă acciza (comercială sau 
necomercială) și orice alte tarife și taxe ce vor fi introduse de autoritatile de reglementare, conform prevederilor 
legale în vigoare, fiind actualizat de drept și automat ori de câte ori intervine o modificare a tarifelor reglementate. 
Tarifele reglementate de ANRE pentru servicii de distributie/transport se regasesc actualizate la adresa: 
https://www.engie.ro/tarife.  
 
(3) La prețul final al gazelor naturale se va aduga TVA (19%), conform legislației în vigoare, iar valoarea acesteia 
se va actualiza de drept în funcție de modificările legislative incidente.Pretul se poate actualiza, modifica conform 
prevederilor Cap. 7 „ Modificarea circumstantelor " din Conditiile Generale de Contractare Gaze Naturale. 
 
(4) Inainte cu cel putin 30 de zile calendaristice de expirarea perioadei de valabilitate a pretului, Vanzatorul va 
notifica Cumparatorul cu privire la noile conditii de pret, care se vor aplica automat, fara a fi necesara incheierea 
unui act aditional. În cazul în care, durata de aplicare a Ofertei de preț depășește durata de valabilitate a 
contractului, contractul se va prelungi automat până la expirarea perioadei de aplicare a prețului, fără a fi necesară 
încheierea unui act adițional. In cazul in care Cumparatorul nu accepta noile conditii de pret, acesta va avea dreptul 
de a denunta contractul, in conditiile specificate la Art. 5, alin.1, punctul b). Noile condiții de preț se consideră 
acceptate de către Cumpărător în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 30 de zile de la notificarea 
transmisă de Vânzător, denunţarea contractului de furnizare a gazelor naturale. Daca Vanzatorul nu notifica intentia 
de modificare a pretului cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de expirarea perioadei de valabilitate a 
acestuia, conditiile de pret existente se vor prelungi automat, până la data la care pot interveni noi modificări de 
preț. 
(5) In cazul in care Cumparatorul poate beneficia de regim de scutire de la plata accizelor conform Codului fiscal, 
acesta va notifica Vanzatorul si va pune la dispozitia acestuia toate documentele prevazute de legislatia in vigoare 
in vederea scutirii de la plata accizelor (e.g. notificarea depusa la Autoritatea Teritoriala Vamala). In plus, 
Cumparatorul va completa formularul disponibil la adresa https://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale/ - 
Declaratie pe proprie raspundere cu privire la aplicarea accizei pentru gazele naturale si o va trimite Vanzatorului la 
data incheierii Contractului, in caz contrar Cumparatorul nu va mai putea solicita scutiri/exceptari la plata accizei 
conform reglementarilor legislative aflate in vigoare. 

(6) În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, consumul anual va depăși valoarea de 28.000 MWh/an, 
Cumpărătorul va putea solicita o ofertă personalizată, iar, dacă acesta nu acceptă noile condiţii de preț 
comunicate, Cumpărătorul va avea dreptul de a denunţa Contractul, în condiţiile specificate la Art 5, alin 1, litera 
c. În situația în care Cumpărătorul nu va opta pentru niciuna dintre cele două variante, Vânzătorul va fi exonerat 

https://www.engie.ro/tarife
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de obligația de a furniza gaze naturale peste limita de consum de 28.000 MWh/an la prețul din oferta detaliată în 
Anexa 2, având dreptul de a aplica un preț diferit, cu o informare prealabilă conform prevederilor contractuale 
și legale în vigoare. 
 

 
Art.4 Modalitatea de facturare si conditii de plata  
(1) Vanzatorul va emite lunar, conform prevederilor Codului Fiscal, si va trimite Cumparatorului o factura 

reprezentand contravaloarea cantitatilor de gaze naturale transmise de Operatorul Sistemului de Distributie (dupa 

caz) si/sau cantitatilor convenite conform Graficului de livrari si/sau prin estimarea consumului lunar, conform 

istoricului de consum inregistrat, consumului autocitit (dupa caz) sau convenției de consum transmisa de 

Cumparator prevazuta in Anexa 1. 
 
(2) In cazul in care consumul efectiv inregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, Vanzatorul va 

proceda la regularizare, incepand cu prima factura emisa dupa momentul citirii indexului echipamentului de 

masurare si va emite facturi de regularizare in acest sens. În cazul în care valoarea consumului de gaze naturale 

aferentă unei luni calendaristice este zero, respectiv nu se înregistrează consum, Vânzătorul nu va emite factură 

pentru locul/locurile de consum. 
 
(3) Convenția de consum poate fi modificata in limita capacitatii rezervate prevazute la Art.3 alin.2, prin 

completarea formularului denumit "Convenția de consum" disponibil la adresa https://www.engie.ro/contracte-si-

conditii-generale/ si transmiterea acestuia catre Vanzator cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de 

inceperea perioadei respective de facturare. 
 
(4) Operatorul Sistemului de Distribuție va efectua/modifica încadrarea locului de consum în situațiile prevăzute la 
art. 6 din Condițiile Generale de Contractare.     

(5) Vanzatorul va refactura orice alte taxe percepute de catre Operatorul Sistemului de Distributie sau transport si 

care nu sunt incluse in pretul contractului prevazut la Art.3 (spre exemplu, dar fara a se limita la taxa de 

reconectare). 
 
(6) Plata contravalorii facturilor reprezentand serviciul de vanzare a gazelor naturale se face in termen de 30 zile 

calendaristice de la data facturii. In cazul in care data scadentei facturii este o zi nelucratoare, termenul se 

socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare. 
 
(7) Cumparatorul va plati integral factura prin intermediul oricarei modalitati puse la dispozitie de catre Vanzator, 

detaliate in factura si afisate pe pagina de internet a Vanzatorului. 
 
(8) In cazul in care plata se realizeaza prin virament bancar, obligatia de plata se considera indeplinita in ziua 

alimentarii contului bancar al Vanzatorului cu sumele care au facut obiectul platii. 
 
(9) La incetarea contractului, Vanzatorul va emite si va trimite Cumparatorului o factura finala de regularizare, in 

baza citirii finale transmise de Operatorul Sistemului de Distribuție . Cumparatorul va achita aceasta factura in 

termen de 30 zile de la data facturii.  

(10)Transmiterea facturilor, precum și a oricăror notificări/informări se va realiza prin: e-mail, la adresa 

[............................................................................ ]  

sau  

Prin poştă/curier la adresa de corespondenţă a Cumpărătorului 

………………....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

(Nota: Se va completa o singură opţiune). 

Schimbarea modalităţii de comunicare a facturilor şi notificărilor/informărilor se poate face prin Call Center-ul ENGIE 
Romania la nr. de telefon 021.9366 sau la adresa  https://www.engie.ro/contact/. În cazul în care Cumpărătorul își 
modifică opțiunea cu privire la transmiterea facturilor, Cumpărătorul își exprimă consimțământul ca toate 
comunicările/notificările/informările (cu referire, dar fără limitare la factură și/sau contract) să se realizeze prin 
același canal de comunicare ales de către Cumpărător pentru transmiterea facturii.  Cumpărătorul își exprimă 
acordul ca transmiterea acestora să se realizeze prin intermediul serviciilor de curierat/poștă, în situația în care, din 
motive tehnice, Vânzătorul nu poate asigura comunicarea lor prin e-mail.  
 
Art.5 Conditii de incetare a Contractului  
(1)Prezentul contract poate inceta prin:  

a)  Expirarea perioadei contractuale, mentionate la Art 2, daca una dintre Parti notifica intentia de incetare a 
contractului cu minim 30 de zile inainte de data de expirare a acestuia; 

b) Acordul de vointa al partilor; 

c) Prin denuntarea unilaterala de catre Cumparator, prin transmiterea unei notificari scrise catre Vanzator cu 

cel putin 30 de zile inainte. In situatia denuntarii in vederea schimbarii furnizorului, se va respecta termenul 

prevazut in Regulamentul de schimbare a furnizorului aprobat de ANRE; 
 
d) Contractul poate fi reziliat de oricare dintre parti cu cel putin 15 zile inainte, in cazul îndeplinirii/îndeplinirii 

necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, precum si in alte cazuri stabilite de lege. 
 

https://www.engie.ro/contact/
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(2) Contractul poate fi reziliat de catre Vanzator inainte de data de expirare a acestuia, in conditiile in care 

Cumparatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asa cum sunt prevazute in acest contract, precum si in 

Conditiile generale de contractare, care fac parte integranta din contract. In aceste conditii, Vanzatorul va notifica 

Cumparatorul cu privire la obligatiile neexecutate si/sau executate in mod necorespunzator, precum si data la care 

contractul isi va inceta valabilitatea.  

(3)Contractul inceteaza la termenul in care este notificata intentia de incetare, sub rezerva achitarii in avans de 

catre Cumparator a contravalorii ultimei facturi aferente perioadei contractuale reflectand consumul estimat a fi 

realizat pana la data efectiva a rezilierii, urmand ca in baza citirii finale sa se emita o factura de regularizare. 

(4) Prezentul contract inceteaza de drept, fara interventia instantei si fara nicio alta formalitate prealabila, la data 

deschiderii procedurii de faliment, ca faza finala a procedurii insolventei, dupa incetarea perioadei de observatie 

si/sau in cazul esuarii planului de reorganizare. 
 
(5)Indiferent de modul de incetare a prezentului Contract, obligatiile de plata, nascute prin acest Contract raman 

datorate si se vor plati la termenul prevazut in Contract. 

Art.6 Raspundere contractuala  
(1) Neachitarea de catre Cumparator a facturii reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale in 

termenul scadent stipulat in Contract, da dreptul Vanzatorului sa ia succesiv urmatoarele masuri: 
 
a)perceperea unei cote a penalitatilor  de intarziere, calculate asupra valorii neachitate, in cuantum egal cu 

dobanda datorata pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, conform Codului de Procedura 

Fiscala, , incepand cu ziua calendaristica urmatoare scadentei si pana la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziua 

platii. 

b)intreruperea furnizarii gazelor naturale, incepand cu prima zi lucratoare dupa expirarea termenului mentionat in 

preavizul de sistare. Preavizul de sistare se va trimte in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data scadenta 

a facturii,  urmand ca toate consecintele ce decurg din aceasta intrerupere sa cada in responsabilitatea exclusiva 

a Cumparatorului. Dupa achitarea integrala a facturilor restante, Vanzatorul va relua furnizarea catre Cumparator. 
 
c)rezilierea de drept a Contractului, incepand cu a 31 -a zi calendaristica de la data scadentei, cu un preaviz de 

15 zile calendaristice, in cazul in care Cumparatorul nu achita integral contravaloarea serviciilor facturate si a 

majorarilor de intarziere. 

(2) Neexecutarea obligatiilor, realizata din culpa uneia dintre Parti, poate atrage plata daunelor produse dovedite si 

notificate in termen de 5 zile de la producerea lor. In orice caz, raspunderea contractuala este limitata la plata 

daunelor materiale directe in limita unui procent de 20% din consumul mediu anual al clientului, corespunzator 

categoriei de consum din care face parte. In daunele totale nu vor fi incluse prejudiciile indirecte, materiale sau 

nemateriale. 

(3) Vânzătorul nu este răspunzator pentru neîndeplinirea obligaţiei de livrare, în cazul în care nu mai există gaze 

disponibile a se livra la locul de consum al Cumpărătorului, dacă livrarea către acesta se efectuează direct din 

zona de extractie gaze naturale.  
 
Art. 7. Garanții 

(1) In termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la semnarea contractului, Cumpărătorului i se poate solicita să 
constituie o garantie în cuantum egal cu contravaloarea consumului maximal estimat de gaze naturale pe o perioadă 
de 3 luni, sub forma unei Scrisori de garanție bancară emisa de o banca de prim rang in format acceptabil pentru 
furnizor, valabila pe o perioada echivalentă cu durata contractului plus 30 zile calendaristice, având obligația de a 
menține valabilă garanția în situația prelungirii termenului contractual. Refuzul de a prelungi garantia cel tarziu cu 15 
zile inainte de prelungirea contractului echivalează cu lipsa acesteia, devenind incidente clauzele referitoare la 
încetarea contractului. 

(2) Scrisoarea de garanție bancară trebuie să prevadă ca plata garantiei se va executa irevocabil si neconditionat, 
oricând pe perioada de valabilitate a acesteia, în limita prejudiciului creat, până la concurența sumei menționate la 
alin.(1) de mai sus, la prima cerere scrisa a  Vânzătorului si fara a fi necesare alte formalitati. 

Vânzătorul are dreptul de a solicita executarea garanţiei, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita 
prejudiciului creat, in cazul in care Cumpărătorul nu isi indeplineste, își îndeplinește în mod necorespunzător și/sau 
cu întârziere obligatiile de plată asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei, Vânzătorul va 
notifica pretenția Cumpărătorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate. 

(3) Vânzătorul are obligaţia de a restitui garanţia la încetarea contractului, in cel mult 10 zile de la momentul stingerii 
intregii datorii, in cazul in care acestea există. 

Art.8 Protectia datelor 
 
(1) Fiecare Parte va transmite celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi, 
responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele de identificare, functie/post, număr 
de telefon, adresa de email. Pentru mai multe detalii a se vedea Nota de informare postată pe site-ul 
https://www.engie.ro/protectia-datelor. 
 
(2) ENGIE prelucrează datele Cumpărătorului pentru furnizarea și îmbunătăţirea serviciilor sale, efectuarea de studii 
și cercetări de piaţă și în scop statistic. Datele Cumpărătorului vor putea fi dezvaluite către partenerii contractuali ai 
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ENGIE, persoane fizice sau juridice care actionează ca persoane împuternicite ale ENGIE și/sau alte companii din 
grupul ENGIE. 
 
(3) Comunicări comerciale. 

□ Mă opun comunicărilor comerciale cu privire la produse și servicii similare comercializate de companiile din 

Grupul ENGIE și partenerii acestora. 

Art.9 Clauze finale  
(1) Cumparatorul se obligă ca, în cazul în care intenţionează să utilizeze în mass-media și/sau în mod public 

numele/denumirea societăţii ENGIE Romania, să solicite acordul prealabil al Vanzatorului, care va fi exprimat în 

scris într-un termen rezonabil de la momentul solicitării acordului. De asemenea, Cumparatorul se obligă să 

transmită către Vanzator  toate materialele referitoare la ENGIE Romania care vor fi folosite în mass-

media/comunicările publice, în vederea validării conţinutului acestora. Vanzatorul are posibilitatea de a rezilia 

contractul, fără nicio altă formalitate, fără trecerea vreunui termen sau intervenţia instanţei și de a solicita daune-

interese, pentru acoperirea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a folosirii, fără drept, a numelui ENGIE 

Romania, în cazul în care se constată nerespectarea obligaţiei de mai sus de către Cumparator. 

(2) Conditiile Generale de Contractare fac parte integranta din Contract, reprezinta vointa partilor si inlatura orice 

intelegere verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara incheierii lui. Acestea pot fi consultate pe pagina web 

https://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale/, sau pot fi furnizate la cerere. 

(3) Pentru evitarea oricarui dubiu, prin incheierea prezentului Contract, Partile declara si confirma ca isi asuma si 

accepta in mod expres toate conditiile si termenii din acest Contract, inclusiv, dar fara limitare, clauzele privind 

pretul, garantii, raspunderea contractuala, modalitatea de facturare si conditiile de plata, incetarea Contractului.  
(4) Fiecare persoana care semneaza prezentul Contract declara si garanteaza Partilor ca este reprezentantul 
autorizat al Partii pentru care semneaza. 
(5) Inainte cu cel puțin 30 de zile calendaristice de  modificarea/completarea clauzelor contractuale, Vânzătorul va 

notifica Cumpărătorul cu privire la modificările/completările intervenite, cu posibilitatea Cumpărătorului de a 

denunța contractul, dacă nu este de acord cu modificările/completările comunicate de Vânzător. 

(6) Dispozitiile Contractului se completeaza cu prevederile Codului Civil, Codului Fiscal si ale celorlalte 

reglementari specifice si aplicabile in vigoare. 

(7)Toate comunicarile adresate oricarei Parti vor fi efectuate in scris si in limba romana si vor fi transmise prin: fax, 

telefon, e-mail, inclusiv mesaje text (SMS) la numarul de telefon declarat de Cumparator sau la adresa de e-mail 

sau de corespondenta mentionata la Art.4 alin. (10). 

(8) Plangerile adresate Vanzatorului vor fi solutionate conform Standardului de performanta privind activitatea de 
furnizare a energiei electrice/gazelor naturale. 
(9) Cumparatorul declara ca a luat cunostinta despre data intrarii in vigoare, conform Art.2 din prezentul Contract. 
(10) Cumparatorul declara ca a citit si ca este de acord cu prevederile Conditiilor Generale de Contractare 

Gaze naturale, disponibile la adresa https://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale/ . 
 
Vanzator Cumparator 
Director Directia Vanzari Clienti Rezidentiali Reprezentant legal, 
Reprezentant in vederea semnarii, (nume in clar si semnatura) 
 
 
 
 
 
Director Vanzari Clienti Business si Corporate  
Reprezentant in vederea semnarii,  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
Cod Partener ………………………. 
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Anexa 1 

 
Cantitatea anuala contractata este specifica categoriei de consum din care face parte Cumparatorul si va fi 
furnizata la locul de consum prevazut la Art.1 : 

 Convenția de consum 

   

Perioada de consum 

Istoric de consum/cantitati lunare1 
determinate  

 

in baza profilului de consum anual* 
(luna) 

Consum estimat de Cumparator2 

(KWh /luna) 
(KWh /luna) 

  

Ianuarie 0,00  

Februarie 0,00  

Martie 0,00  

Aprilie 0,00  

Mai 0,00  

Iunie 0,00  

Iulie 0,00  

August 0,00  

Septembrie 0,00  

Octombrie 0,00  

Noiembrie 0,00  

Decembrie 0,00  

   

Total 0,00  

   
 
*Consumul din tabelul de mai sus va fi baza de calcul pentru factură, conform Art.4 alin.(1). 
Cantitatea lunara1 - reprezinta cantitatea calculata conform istoricului de consum inregistrat si/sau a profilului 
de consum conform categoriei de consumator in care este incadrat Cumparatorul. 
 
Cantitatea estimata de Cumparator2 - reprezinta cantitatea propusa de catre Cumparator in baza careia se va 
emite factura conform Art. 4 alin. (1). 
 
Vanzator Cumparator 
Director Directia Vanzari Clienti Rezidentiali Reprezentant legal, 
Reprezentant in vederea semnarii, (nume in clar si semnatura) 
 
 
 
 
 
Director Vanzari Clienti Business si Corporate  
Reprezentant in vederea semnarii,  
 

 
 



 
Cod Partener ………………………. 
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Anexa 2 

Detaliile ofertei comerciale acceptate 
 

 
 

Denumire ofertă  Celsius Business 

 

Preț furnizare* 
gaze naturale 
(lei/kWh) 

Preț variabil gaze naturale** 
(lei/kWh) 

Pret variabil  de 
transport** (lei/kWh) 

Tarif de distribuţie*** 
(lei/kWh) 

CA (lei/kWh) + CF (lei/kWh) PT (lei/kWh)  

Abonament lei/zi 
Fără TVA Cu TVA 

  

Valabilitate ofertă Până la data de ............ 

Acciză consum 
comercială**** 

     

Termen de plată 30 de zile calendaristice de la data facturii 

Capacitatea rezervata (MWh/h) este ........... si nu poate fi modificata pe parcursul unui an gazier. 

Prețul final al gazelor naturale va fi compus din: *pretul de furnizare (care include servicii de înmagazinare și 
echilibrare, preț variabil gaze naturale, pretul variabil de transport și tarifele reglementate de distribuție) - 
acestea diferă în funcție de operatorul de distribuție și de categoria consum, la care se adaugă acciza 
(comercială sau necomercială) și orice alte tarife și taxe ce vor fi introduse de autoritatile de reglementare, 
conform prevederilor legale în vigoare, fiind actualizat de drept și automat ori de câte ori intervine o modificare 
a tarifelor reglementate. Tarifele reglementate se regasesc actualizate la adresa: https://www.engie.ro/tarife/ . 

** Pretul variabil al gazului natural = CA (lei/kWh) + CF (lei/kWh)+ PT (lei/kWh), unde: 

CA – Componenta de Achiziție este stabilită conform OUG nr. 27/2022 și reprezintă costul mediu de 
achiziție pentru portofoliu de clienți al ENGIE Romania, stabilit în urmatoarele condiții: 

i) contravaloarea gazelor naturale achiziționate, care cuprinde și cantitățile extrase din depozitele de 
înmagazinare subterană; 
ii) contravaloarea estimată a gazelor naturale necesar a fi achiziționate din piața pentru ziua 
următoare/piața intrazilnică; 
iii) o componentă de ajustare calculată în luna n pentru luna n+1 ca diferență între componenta de 
achiziție luată în calcul în prețul final facturat în luna n-1 și prețul mediu de achiziție realizat în luna 
n-1, conform prevederilor OUG nr. 27/2022. 

CF = Componenta de Furnizare , stabilita conform OUG nr. 27/2022, in valoare de .......... lei/kWh. 
PT = Preț variabil de transport 

CA și PT vor fi calculate lunar și vor varia de la o lună la alta, în funcție de sursele de achiziție, respectiv de 
volumele de gaze naturale rezervate și vehiculate în sistemul de transport, destinate acoperirii consumului 
clienților ENGIE Romania. 

Valoarea CA aferentă lunii anterioare generării ofertei este de ............ lei/kWh. 
Valoarea PT aferentă lunii anterioare generării ofertei este de ............. lei/kWh. 

Componentele stabilite în conformitate cu prevederile OUG nr. 27/2022 se pot modifica/actualiza în cazul 
modificărilor sau completărilor ulterioare ale OUG nr. 27/2022. 

Pretului gazului natural va fi diferit la momentul facturarii, in functie de variabilele CA si PT. 

***În cazul în care există mai mult de un distribuitor la nivelul localității în care se află locul de consum, tariful 
de distribuție se poate actualiza, fiind aplicat tariful distribuitorului din zona în care se află racordat la rețea 
locul de consum. Actualizarea tarifului de distribuție, aprobat de ANRE, se regăsește în prima factură emisă. 

****În cazul în care Cumpărătorul utilizeaza gazele naturale cumpărate de la Vânzător în scop necomercial, se 
va aplica acciza necomercială a cărei valoare este ........... lei/kWh. 

Pretul se poate actualiza, modifica si conform prevederilor Cap. 7 (Modificarea circumstantelor) din Conditiile 
Generale de Contractare. 
Oferta își produce efectele de la data acceptării ei de către Cumpărător şi face parte integrantă din prezentul 
Contract, împreună cu toate detaliile și caracteristicile ei. 

La prețul final al gazelor naturale se va aduga TVA (19%), conform legislației în vigoare, iar valoarea 
acesteia se va actualiza de drept în funcție de modificările legislative incidente. 
 
Condiţiile ofertei sunt completate de clauzele contractuale generale, care pot fi consultate la adresa: 
https://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale 

https://www.engie.ro/tarife/
https://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale/
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Vanzator Cumparator 
Director Directia Vanzari Clienti Rezidentiali Reprezentant legal, 
Reprezentant in vederea semnarii, (nume in clar si semnatura) 
 
 
 
Director Vanzari Clienti Business si Corporate  
Reprezentant in vederea semnarii,  


