
 

 

Preturi si tipuri de tarife furnizare gaze naturale 

 
1. Clienti finali casnici: 

 

PACHET 
GAZ ONE 

si 
GAZ ONE + 

GAZ BONUS 
si 

GAZ BONUS + 
Pretul este valabil pentru toate categoriile de consum si este 

exprimat in lei/MWh 123,00 133,00 

Pretul de furnizare contractat este un pret negociat si reprezinta contravaloarea gazelor naturale furnizate. La acest 
pret se adaugă abonamentul zilnic conform pachetului ales, tariful reglementat pentru serviciul de distributie, 
tariful mediu de transport si echilibrare în cuantum de 12.71 lei/MWh, TVA si accize care se vor evidentia distinct 
pe factura lunara. În functie de pachetul ales, abonamentul zilnic se va factura după cum urmează: la pachetul 
GAZ ONE 0,33 lei/zi ,GAZ ONE+ 0.36 lei/zi, la pachetul GAZ BONUS 0 lei/zi, GAZ BONUS+ 0.15 lei/zi. 
Tarifele reglementate sunt stabilite de autoritatea de reglementare, repectiv ANRE, fiind publice si obligatorii. 
Acestea sunt stabilite în mod diferentiat pentru fiecare zona de distributie, nu constituie venituri pentru furnizor si 
se aplica din momentul publicarii tarifelor in Monitorul Oficial. 
Pretul de furnizare negociat si acceptat de consumator este valabil timp de 3 (trei) luni si se aplica pana la data 
notificata pentru intrarea in vigoare a noului pret. 

 
2. Clienti finali noncasnici: 

Pachet Prețul gazelor naturale 

                (lei/MWh) 

POWER One (Consum  0 MWH – 1 MWH)                123 lei /MWh 

POWER BONUS (Consum 1 MWH – 3 MWH)                121 lei /MWh 

POWER EXTRA (Consum 3 MWH - 7 MWH)                118 lei /MWh 

STANDARD                150 lei /MWh 

Prețul de furnizare contractat reprezintă contravaloarea gazelor naturale furnizate. La acest preț, se adaugă 
abonamentul zilnic conform pachetului ales, tariful reglementat pentru serviciul de distribuție, tariful mediu de 
transport si echilibrare în cuantum de 12.71 lei/MWh, TVA si accize care se vor evidential distinct pe factura 
lunara. În funcție de pachetul ales abonamentul zilnic se va factura după cum urmează: 
la pachetul POWER One : 0,5 LEI/ZI la pachetul POWER BONUS: 1 LEU/ZI 
la pachetul POWER EXTRA: 1,5 LEI/ZI la pachetul STANDARD 2 LEI/ZI 

În situațiile în care consumul depașește 7 Mwh lunar abonamentul se va majora cu 0,5 lei pentru fiecare Mwh 
consumat suplimentar. 3.4.Pretul de furnizare negociat si acceptat de consumator este valabil timp de 
3(trei)luni si se aplica pana la data notificata pentru intrarea in vigoare a noului pret. 

 Furnizorul este in drept sa modifice pretul de furnizare in vederea corelarii acestuia cu preturile practicate pe piata 
angro. 
Noul pret se va comunica consumatorului prin notificare, sau odata cu factura cu minimum 30 de zile 
calendaristice inainte de data intrarii in vigoare. 
Modificarea pretului de furnizare nu necesita incheierea unui act aditional la contract. 
Consumatorul nu are obligatia de a notifica furnizorul cu privire la acceptarea noului pret insa,lipsa unui 
raspuns este considerata acceptare tacita si drept urmare, derularea contractului va continua la noul pret 
notificat consumatorului. 
In cazul in care consumatorul nu este de acord cu noul pret, acesta va notifica in scris furnizorul in 
termen de cel mult 15 zile calendaristice,avand posibilitatea: 
a.) sa denunte contractul; 
b.) sa treaca la un alt furnizor, in conformitate cu Metodologia privind schimbarea furnizorului,aprobat de ANRE. 

 


