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PRETURI SI TARIFE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTI CASNICI

1. Preţul gazelor naturale este de : 

La prețul gazelor naturale se vor adăuga toate tarifele reglementate de A.N.R.E. şi toate taxele legale în vigoare.
Componenţa preţului final facturat este următoarea: 
- preţ gaze naturale în cuantum de 0,172 lei/kWh 
- tarif zilnic rezervare în cuantum de 0,9 lei/zi sau 0,78 lei/zi, în cazul în care concomitent cu acceptarea acestei oferte comerciale pentru furnizarea de gaze naturale clienților 
casnici clientul acceptă și o ofertă comercială pentru furnizarea de energie electrică clienților casnici propusă de ENERGIA GAS & POWER S.R.L.
- abonamentul lunar in valoare de 22,00 lei/luna
- tarif unitar rezervare de capacitate de transport 
- tarif serviciu distribuţie, care variaza in functie de Operatorul sistemului de Distributie
- tariful volumetric de transport 
- Acciza 
- TVA în cuantum de 19 % din valoarea facturii.

 * Tarifele aferente operatorilor de Distributie sunt actualizate in baza ordinelor ANRE nr. 215-222/09.12.2020, ce pot fi vizualizate
 accesand link-ul: https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin .
2. Furnizorul va refactura orice alte taxe, tarife, costuri si/sau penalitati percepute de către operatorul de distribuție si/sau operatorul de transport si/sau operatorul de 
înmagazinare și care nu sunt incluse în prețul final de vânzare gaze naturale prevăzut la Art. 1 (spre exemplu, dar fără a se limita la taxa de deconectare/reconectare, tariful 
de dezechilibru, tariful de depasire a capacitatii rezervate).
3. Tarifele reglementate specificate (de distribuție, transport, înmagazinare) pot suferi modificări în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Valoarea accizei și valoarea 
TVA sunt stabilite în conformitate cu prevederile Codului fiscal. 
4. În cazul apariției unor acte normative prin care se modifică valoarea tarifelor reglementate, a accizei sau TVA asociate alimentării cu gaze naturale sau prin care se instituie 
un nou tarif reglementat, o nouă acciză sau taxă sau se abrogă prevederile legale ce instituie tarifele reglementate, accizele sau TVA existente, modificările se aplică în factură 
de la data intrării în vigoare a respectivei dispoziții legale, cu notificarea clientului prin intermediul facturii si prin afisarea pe site-ul web al furnizorului, fără a fi necesară 
încheierea unui act adițional la contract.

TARIFE OPERATOR SISTEME DISTRIBUȚIE* Tarif de distribuție (MWH) Tarif transport

C1 C2 C3 C4

CORDUN GAZ S.A. 17.87 16.07 14.62 - 13,50

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.A. 32.54 29.13 22.33 19.00 13,50

Delgaz Grid SA 30.1 28.44 26.07 24,10 13,50

DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 30.24 28.49 27.16 20,94 13,50

GAZ EST S.A. 37.07 34.88 33.82 - 13,50

GAZ VEST S.A. 32.59 29.58 25.02 20.50 13,50

GAZMIR IASI SRL 48.06 47.26 46.48 - 13,50

MEGACONSTRUCT S.A. 38.02 36.56 35.21 33,98 13,50

NORD GAZ S.R.L. 22.87 19.17 - 16,93 13,50

PREMIER ENERGY SRL 32.57 32.09 30.95 29,64 13,50

PRISMA SERV COMPANY S.R.L. 23.19 21.48 19.66 - 13,50

S.N.G.N. “ ROMGAZ “ SA - SPEE IERNUT 52.52 46.17 41.29 - 13,50

Categorie client Consum minim anual (MWh) Consum maxim anual (MWh) Pret de baza gaze naturale (lei/MWh) 
*fara taxe incluse

C1 0 ≤ 280 172

C2 > 280 ≤ 2800 172

C3 > 2800 ≤ 28000 172

C4 >28000 ≤280000 172


