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NOTIFICARE MODIFICARE PREȚ CONTRACTUAL 

 

Stimate client,  

 

 Subscrisa EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L., în calitate de furnizor de gaze naturale al dvs.,prin prezenta 

vă transmitem că societatea noastră face eforturi în dezvoltarea unor oferte comerciale care să răspundă nevoilor 

dvs.Dorim să vă comunicăm pe această cale că depunem eforturi în ceea ce privește actualizarea ofertelor de furnizare 

a gazelor naturale și că ne preocupă feedback-ul clienților noștri, încercând în permanență să ne îmbunătățim 

activitatea și să oferim clienților noștri o ofertă de furnizare cât mai avantajoasă, în funcție de schimbările existente pe 

piața gazelor naturale.  

 Cu toate acestea, starea actuală în care prețul gazelor naturale se află într-o tendință continuă de creștere atât 

pe piețele angro din România(Bursa Română de Mărfuri, OPCOM) și Europa, cât și pe piețele contractelor 

negociate bilateral și pe piețele cu amănuntul, nu ne mai permite menținerea prețului facturat până acum către dvs., o 

asemenea creștere neputând fi suportată de societatea noastră.  

 Creșterea semnificativă a prețului gazelor naturale este cauzată de criza existentă pe piața gazelor naturale, 

determinată de refuzul Rusiei, ca furnizor principal de gaze naturale al României, de a realiza exporturi de gaze 

naturale către Uniunea Europeană, împrejurare care a determinat necesitatea realizării de către statele membre de 

importuri în condiții economico-financiare mult mai dezavantajoase,de alinierea prețurilor burselor naționale la 

prețurile din piețele regionale, de creșterea cererii de gaze naturale corelată cu presiunea asupra ofertei de gaze 

naturale din România, ca urmare a imposibilității unor furnizori ce acționau pe această piață de a susține în continuare 

activitatea de furnizare a gazelor naturale către clienții finali, în urma adoptării schemelor de sprijin de compensare și 

plafonare a prețului gazelor naturale în perioada 1 noiembrie 2021 – prezent. 

De asemenea, la această majorare fără precedent au contribuit șinevoia de înmagazinare de gaze naturale din 

vară pentru a acoperi necesarul de consum din timpul acestei ierni, lipsa ofertei de gaze naturale pe piață, scăderea 

producției interne de gaz. 

 Întrucât situația actuală nu a fost creată de societatea noastră, ci de un factor extern, imprevizibil și invincibil, 

Euro Seven Industry S.R.L. nu poate suporta toate costurile acestei crize, sens în care părțile trebuie să colaboreze cu 

bună-credință și loialitate și să își execute la termen obligațiile ce le revin. În aceste condiții, este important să 

procedăm la continuarea în bune condiții a relațiilor contractuale și la executarea la termen a obligațiilor ce îi revin 

fiecăreia dintre părți.  

 Astfel, având în vedere dinamica pieței gazelor naturale în cadrul căreia prețul gazelor naturale este 

tranzacționat la prețuri majorate fără precedent, precum și faptul că nu există pe piață cantități disponibile la prețuri 

rezonabile și pe termen lung, trebuie avut în vedere că prețul final de furnizare a gazelor naturale către clienții casnici 

reflectă valorile tranzacționate pe piața gazelor naturale (piața centralizată, piața contractelor negociate bilateral și 

altele asemenea). 

 Toți factorii prezentați mai sus au generat o creștere a prețului gazelor naturale, actualele prețuri fiind 

puternic influențate de volatilitatea extremă, pe fondul incertitudinilor create de contextul actual al pieței, 

motiv pentru care vă rugăm să regăsiți în cele de mai jos noile condiții de furnizare a gazelor naturale 

aplicabile de la 01.01.2023. 

 

Preț gaze naturale (lei/MWh) 2000 lei fără TVA 

Preț servicii de transport (lei/MWh) 20,5 lei fără TVA  

Preț servicii de distribuție (lei/MWh) 24,38 lei fără TVA 

Preț final fără TVA (lei/MWh) 2044,88 lei fără TVA 

 

Prețul final de furnizare este exprimat în lei/MWh și va fi compus din: prețul gazelor naturale (care include 

servicii de înmagazinare și echilibrare), prețul serviciilor de transport, tariful de distribuție, componenta de furnizare, 

TVA, acciză și orice alte tarife și taxe ce vor fi introduse de autoritatea de reglementare competentă, conform 

prevederilor legale în vigoare, fiind actualizat de drept și automat ori de câte ori intervine o modificare a tarifelor 

reglementate.  
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 ATENȚIE! Prețul final facturat al gazelor naturale pentru clienții casnici este plafonat la valoarea de 

maximum 0,31 lei/kWh (310 lei/MWh) în perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2023, conform art. 1 alin. (2) lit. a) 

din OUG nr. 27/2022 și potrivit art. I din OUG nr. 119/2022. Acest preț include componenta de achiziție, 

componenta de furnizare în valoare de 0,012 lei/kWh (12 lei/MWh), tarife și taxe, inclusiv TVA.  

Euro Seven Industry S.R.L. aplică, potrivit legii, măsurile de plafonare, astfel cum acestea sunt 

reglementate prin actele normative în vigoare (OUG nr. 27/2022 și OUG nr. 119/2022), iar prețul facturat către 

dvs. va fi în concordanță cu aceste dispoziții, pe durata aplicării lor, astfel că noile prețuri notificate mai sus vor 

fi facturate în ceea ce vă privește începând cu data încetării măsurilor de sprijin (plafonare) 

stabilite prin aceste acte normative. 
Vă reamintim că piața gazelor naturale este o piață liberă, astfel că în cazul în care nu sunteți de acord 

cu continuarea colaborării în contextul creșterii de preț prezentate, puteți transmite o notificare scrisă 

referitoare la denunțarea unilaterală a contractului cu 21 de zile calendaristice înainte de data intrării în 

vigoare a noilor prețuri menționate mai sus, în caz contrar, considerându-se acceptate în mod tacit noile 

condiții de preț comunicate prin prezenta notificare. De asemenea, vă informăm că aveți dreptul de a opta 

pentru schimbarea furnizorului, procedura desfășurându-se rapid, fără nicio dificultate, în mod gratuit, în 

maximum 21 de zile calendaristice de la solicitarea clientului final. 

 Pentru Euro Seven Industry este deosebit de importantă plata la termen a gazelor furnizate către dvs., pentru a 

putea, la rândul nostru, să achiziționăm în continuare cantitățile necesare pentru furnizarea continuă către dvs. și către 

restul clienților finali a gazelor, pentru a menține funcționalitatea sistemului, cât și pentru a putea acoperi costurile cu 

transportul și înmagazinarea gazelor.Neplata facturilor pentru consumul de gaze naturale ne va pune în imposibilitate de 

a vă furniza în continuare gazele naturale, întrucât nu vom avea resursele financiare necesare pentru achiziționarea și 

furnizarea gazelor către dvs, astfel că vă rugăm, pe această cale, să apreciați ca fiind rezonabilă solicitarea noastră de 

plată la termen a facturilor aferente contravalorii consumului de gaze naturale înregistrat. 

 Euro Seven Industry S.R.L. va continua să depună eforturi pentru a putea transmite în continuare oferte cât 

mai avantajoase și care să corespundă necesităților dvs., în funcție de evoluția pieței gazelor naturale, sens în care vă 

asigurăm de întreaga noastră disponibilitate.   

 Regăsiți mai jos extras al ofertelor furnizorilor de gaze naturale publicate pe comparatorul de prețuri al 

ANRE, inclusiv oferta societății noastre, care dovedesc menținerea prețului gazelor naturale pe piață la un nivel foarte 

ridicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 28.11.2022 

 

Cu deosebită considerație, 

EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L., 


