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SC RESTART ENERGY ONE S.R.L.  

FURNIZOR DE GAZE NATURALE 

 

OFERTA TIP GAZE NATURALE CLIENTI FINALI CASNICI 

  

Societatea noastra va propune un contract de furnizare gaze naturale pentru 

consumatorii casnici negociat, furnizor de gaze naturale ce detine licenta nr. 

2015/16.12.2015 pentru urmatoarele categorii de consumatori: B1,B2,B3,B4,A1,A2 astfel: 

1. Durata contractului: 

Contractul se incheie pe o perioada de 1 an  cu posibilitatea ca sa fie prelungit prin acte 

aditionale la contract, iar pe parcursul derularii contractului oricare dintre parti poate denunta 

unilateral contractul , notificand cu 21 de zile calendaristice inainte de rezilierea efectiva. 

 

2. Pretul contractual: 

Pretul de gaze in amestec pentru un intreg an de furnizare , incepand cu data intrarii in 

vigoare a contractului de furnizare este, pentru clientii din distributia de gaze naturale ale 

operatorului Delgaz Grid SA : 

 

Nr. 

crt 

Categorie 

consum 

Nr. Locuri de 

consum 

Pret gaz  

(RON/MWh) 

Pret gaz final estimativ 

(RON/MWh) 

1 B1 * 85 130,21 

2 B2 * 85 129,06 

3 B3 * 85 128,54 

4 B4 * 85 128,11 
 

Pentru clientii din distributia de gaze naturale ale operatorului Distrigaz sud retele SRL: 

 

Nr. 

crt 

Categorie 

consum 

Nr. Locuri de 

consum 

Pret gaz  

(RON/MWh) 

Pret gaz final estimativ 

(RON/MWh) 

1 B1 * 85 125,24 

2 B2 * 85 125,23 

3 B3 * 85 123,88 

4 B4 * 85 122,81 
 

 

Pretul de vanzare Pv = Pg + Tt + Td 

 

 

 

 

 

Pret gaze natural  Pg 85 lei /MWh 

Tarif de transport Tt 12 lei/MWh 

Tarif de distributie Td Reglementat de ANRE 
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Pentru consumatorii conectati direct in sistemul national de transport  

Nr. 

crt 

Categorie 

consum 

Nr. Locuri de 

consum 

Pret gaz  

(RON/MWh) 

Pret gaz final (RON/MWh) 

1 A1 * 85 97 

2 A2 * 85 97 

 

Tarifele finale estimative includ toate componentele de preturi si anume tarifele de transport , 

rezervare capacitate si distributie. 

Preturile nu includ TVA si accize. 

Pretul gazelor naturale va fi actualizat in situatia modificarii preturilor reglementate 

(transport, inmagazinare, distributie , rezervare capacitate) si/sau orice modificare legislativa 

privind stabilirea unui procent de import pentru sectorul de consumatori noncasnici. 

3. Documente necesare pentru incheierea contractului:  

- Prognoza de consum pentru perioada contractuala solicitata; 

- Istoric de consum pentru ultimele 12 luni 

- Alte documente informative , etc. 

Factura va fi emisa de furnizor si platita de consumator astfel: 

Toate plăţile care decurg din prezentul Contract vor fi efectuate de către Cumpărător, prin 

virament bancar în contul bancar al vânzătorului specificat în facturi sau în alt cont 

specificat de către Vânzător Cumpărătorului în timp util, sau prin alte modalitati puse la 

dispozitie de Vanzator pe site-ul societatii www.restartenergy.ro , iar termenii de plata 

sunt conform Contractului . 

4. Transmiterea documentelor: 

Acceptarea ofertei se poate face de cumparator  pe urmatoarele cai: 

- Tel: 0356.414.175 

- Fax: 0356.414.173 

- Email: clienti@restartenergy.ro,  

In vederea incheierii contractului , consumatorul  trebiue sa prezinte toate datele de 

identificare ale firmei inclusiv adresele electronice de contact. 

 

 

 

RESTART ENERGY ONE Furnizorul tau de gaze naturale. 
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