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OFERTĂ PENTRU FURNIZAREA GAZELOR NATURALE 

pentru consumatorii casnici  noi din localitățile Bâcu, Bolintin Deal, Cosoba, Joița, Săbăreni, județul Giurgiu 
 
Stimate(ă) domn/doamnă,  
 
 Vă prezentăm în continuare oferta Euro Seven Industry S.R.L. pentru furnizarea gazelor naturale pe piața liberă pentru 
locul/locurile dvs. de consum.  
 
COMPONENTELE PREȚULUI DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE 
 
Ofertă standard pentru clienții casnici 
 

Prețul gazelor 
naturale (lei/MWh) 

Prețul serviciilor de transport 
(lei/MWh) 

Prețul serviciului de distribuție 
(lei/MWh) 

Prețul final fără TVA 
(lei/MWh) 

 
600 lei 20,5 lei 22,25 lei 642.75 lei 

 
 Prețul final de furnizare este compus din: preţul gazelor naturale cu servicii de transport, tarifele reglementate de 
distribuție și de înmagazinare subterană a gazelor naturale și orice alte tarife și taxe ce vor fi introduse de autoritatea de 
reglementare competentă, conform prevederilor legale în vigoare.  
 Preţul final se poate modifica în funcţie de schimbările tarifelor reglementate aprobate de Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), acestea fiind actualizate în mod automat.  Prețul de furnizare poate fi modificat dacă 
intervin modificări a prețului de achiziție al gazelor naturale sau dacă intrevin modificări care schimbă condițiile de 
tranzacționare a gazelor naturale existente la data prezentei, acestea fiind de natură să ducă la modificarea prețului.  
 Prețul și condițiile economice sunt aplicabile conform ofertei valabile la data încheierii contractului , sub rezerva unor 
modificări legislative sau modificarea/introducerea unor noi taxe, impozite, schimbarea modalităților de impunere sau taxare și a 
referinței pentru prețul gazelor din producția internă /import, modificarea prețurilor de achiziție sau aplicarea unor noi cerințe 
legale referitoare la achiziția, transportul, distribuția sau in̂magazinarea gazelor naturale.  
 Aceste prevederi se aplică și în cazul apariti̦ei unor modificări de elemente survenite la achiziti̦a , accesul, exploatarea 
sistemelor de distributi̦e și /sau transport , în baza contractelor semnate de către furnizor cu operatorii sistemelor de distribuț ie 
și/sau transport sau cu producătorii /importatorii de gaze naturale , inclusiv modificări ale bazei de calcul sau a metodei de calcul 
referitoare la achiziti̦e , transport, distribuție și /sau în cazul modificării prevederilor legale privitoare la Codu l Rete̦lei pentru 
Sistemul National de Transport Gaze Naturale. 
 Preţul poate fi modificat și în situaţia în care preţul gazelor naturale pe piaţa angro variază cu mai mult de 5% faţă de 
prețul de achiziție a gazului de la momentul încheierii contractului. 
 Orice modificare a prețului de furnizare se poate realiza cu notificarea prealabilă a clientului final, cu 30 zile înainte de  
data intrării în vigoare a noului preț. 
 Încheierea contractului de furnizare este echivalentă cu acceptarea ofertei. 
 
PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 01.11.2021-30.11.2021 
 
PERIOADA DE VALABILITATE A PREȚULUI: 01.11.2021-30.11.2021 
 
DURATA CONTRACTULUI 
 Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe o perioadă de 12 luni (standard)/24 luni. 
 Furnizorul notifică în scris consumatorul prin email sau la adresa de corespondență cu minimum 30 de zile 
calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului s i transmite acestuia oferta de pret  pentru noua 
perioadă contractuală. În cazul în care până la expirarea acestei perioade de 30 de zile consumatorul nu comunică furnizorului 
refuzul de prelungire a contractului, contractul se prelungește de drept pentru aceeași perioadă pentru care a fost încheiat.  
 
ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
 Contractul încetează prin: 
 (i) acordul de voinţă al părților; 
 (ii) denunțarea unilaterală de către consumator, prin transmiterea unei notificări scrise către furnizor cu cel puțin 21 de 
zile calendaristice înainte ca încetarea să producă efecte. În cazul în care consumatorul denunță contractul în vederea 
schimbării furnizorului, se va respecta termenul prevăzut în Procedura de schimbare a furnizorului aprobată prin Ordinul nr. 
234/2019 (21 de zile calendaristice de la data notificării); 
 (iii) rezilierea unilaterală de către furnizor în situat ia încetării dreptului de proprietate sau de folosint ă al 
consumatorului asupra locului de consum, în caz de neplată a facturilor, în caz de consum fraudulos din partea consumatorului 



precum s i în alte situat ii p revăzute de contract s i de legislat ia în vigoare . Rezilierea unilaterală din init iativa furnizorului se 
efectuează cu transmiterea, în mod gratuit, a unui preaviz de 15 zile calendaristice; 
 (iv) în cazurile și condițiile prevăzute în cuprinsul contractului, precum și în alte cazuri stabilite de lege. 
 Indiferent de modul de încetare a contractului, obligaţiile de plată născute în baza acestuia rămân datorate și se vor 
plăti la termenul prevăzut de contract. 
 
GARANȚII SOLICITATE 
 Furnizorul poate solicita consumatorului pe parcursul executării contractului o garanțieîn anumite cazuri în care 
consideră că există un risc financiar din partea consumatorului, cum este, spre exemplu, situat ia în care se constată act iuni ale 
consumatorului menite să de natureze în orice fel indicat iile echipamentelor de măsurare sau să denatureze consumul de gaze 
naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare . Cazurile în care pot fi solicitate garanții de către furnizor sunt detaliate în 
contractul de furnizare a gazelor naturale disponibil pe site-ul furnizorului și la punctele acestuia de lucru.  
 
MODALITĂȚI DE ACCEPTARE A OFERTEI 

 prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de email office@euro7.ro; 
 prin transmiterea unei solicitări scrise la următoarea adresă de corespondență: București - Strada Horațiu nr. 11, 

apartament 2 (etaj), Sector 1, telefon 0374.627.726, fax 0374.092.081; 
 prin încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale la unul din punctele de lucru ale societății noastre; 

 
DOCUMENTE NECESARE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE FURNIZARE GAZE NATURALE 

 copia actului de identitate; 
 copia actului de proprietate al spațiului sau a altui document care atestă dreptul de folosință al solicitantului asupra 

spațiului și acordul proprietarului; 
 declarația privind destinația spațiului (Anexa nr. 2 din contract). 

 
MODALITĂȚI DE TRANSMITERE A FACTURII 

 prin predare personală, ridicare personală de la punctele de lucru, prin serviciu poștal sau în format electronic, la 
cererea consumatorului; 

 
TERMEN DE PLATĂ AL FACTURII 

 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii; 
 
CONDIȚII DE FACTURARE  

 fără factură de avans; 
 factură lunară detaliată; 

 
MODALITĂȚI DE PLATĂ ALE FACTURII 

 numerar la următoarele puncte de lucru: Comuna Bolintin Deal, Județul Giurgiu - Strada Muncii nr. 18,telefon 
0374.629.219; Comuna Săbăreni, Județul Giurgiu - Strada Teilor nr. 1, telefon 0374.628.672 - program de funcționare: 
08.00 - 16.00; 

 prin Internet Banking/prin virament bancar la următorii parteneri: BCR, BRD, UniCredit Bank, Credit Europe Bank. 
 
PLATFORMA ONLINE  

 puteți transmite index-ul consumului online; 
 puteți vizualiza facturile emise, plățile efectuate și cele scadente.  

 
FACILITĂȚI OFERITE 
 Pentru o perioadă contractuală de minimum 2 ani, vă oferim manopera aferentă verificărilor tehnice ale instalațiilorde 
utilizare a gazelor naturale în mod gratuit. Nu sunt incluse costurile pieselor tehnice care se vor suporta de către consumator. 
 
CONTACT 
 Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta prin email la adresa office@euro7.ro sau telefonic la numărul 0374.627.726, 
apel cu tarif normal, de luni până vineri în intervalul orar 09.00 - 17.00.  
  
 Informațiile din prezenta ofertă se completează cu condițiile prevăzute în contractul de furnizare de gaze naturale , 
disponibil pe site-ul nostru https://www.euro7.ro - secțiunea Documente, la sediul social, precum și la punctele de lucru ale 
societății noastre ce sunt indicate în prezenta ofertă. 
 
Data: 24.08.2021 
 
 Cu deosebită considerație,  
 

EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L. 


