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ENERGY THROUGH US

Licenta furnizare Gaze Naturale

Nr. 1922/ 04.12.2013

Oferta tip de furnizarea gaze naturale
pentru consumatori noncasnici
Data:
30.09.2016
Ofertant:
TRANSENERGO COM S.A.
Adresa:
The Grand Offices - Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 2, sector 5, Bucuresti
Fax:
021.403.49.45
Email:
consumatorign@transenergo.ro
Perioada de valabilitate a ofertei: 01.10.2016 – 30.09.2017
Pentru gaze naturale ce urmeaza sa fie livrate in perioada: 01.10.2016– 30.09.2017
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Stimate Consumator,
Echipa TRANSENERGO COM SA va asigura de intregul sprijin nostru pentru gasirea celor mai bune solutii de
achizitie a utilitatilor pentru compania Dumneavoastra.
Ne face placere sa va prezentam in cele ce urmeaza Oferta tip de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii
non-casnici, oferta care include asigurarea si contractarea de catre compania noastra, a serviciilor reglementate
de transport si distributie a gazelor naturale necesare furnizarii la locul Dumneavoastra de consum.
1.

Pretul gazelor naturale ce se vor livra Beneficiarului se calculeaza astfel incat acesta sa fie competitiv si
sa urmareasca evolutia tarifelor reglementate si a obligatiilor legale in domeniu.
PC = PGaz contractat + CT + CD +Accize + TVA
PC = reprezinta pretul contractual, unde

(lei/MWh)

PGaz contractat = Pgaz + Tdez , unde
Pgaz = conform tabelului T1 de mai jos:
Tabel T1
Categorie de consum
Consum anual (MWh)
B1
B2
B3
B4

Pret gaze naturale fara tarife lei/MWh
(Pgaz)
Pana la 23.25
89
De la
23.26 pana la 116.28
88
De la
116.29 pana la 1,162.78
86
De la 1,162.79 pana la 11,627.78
85
Tdez = costul tarifelor de dezechilibru se calculeaza dupa cum urmeaza:
𝑇𝑑𝑒𝑧 = |𝑃𝑔𝑎𝑧 − 𝑃𝑧 | ∗ | (𝑉𝑛 − 𝑉𝑐 )|, unde
Pz – pret echilibru calculat conform prevederilor Codului Retelei si a ordinului nr.
160/26.11.2015;
Vn - Volum nominalizat ;
Vc – Volum Consumat ;

CT = CC + CV + Cdez =
reprezinta costul serviciilor de transport, stabilit pe baza tarifelor reglementate in vigoare,
incluzand costul rezervarii de capacitate de intrare in SNT, costul rezervarii de capacitate de
iesire din SNT, costul aferent componentei de tarif volumetric pentru transportul gazelor naturale
catre sisteme de distributie, a eventualelor dezechilibre pentru nerespectarea rezervarii de
capacitate de intrare/iesire in/din SNT, a eventualelor dezechilibre pentru nerespectarea
nominalizarilor de consum pentru locurile de consum, conform legislatiei in vigoare la data
furnizarii si facturarii.
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CC = componenta de rezervare capacitate de transport (intrare in SNT si iesire in SNT)
CV = componenta volumetrica pentru transportul gazelor naturale prin SNT
Cdez = costul dezechilibrelor pentru depasirea rezervarii de rezervare de capacitate pentru
transportul gaze naturale se calculeaza in conformitate cu prevederile legale valabile la data
furnizarii si ale Ordinului 160/2015, dupa cum urmeaza :
I. Capacitatea de transport rezervata la intrare si iesire din SNT poate fi transferata, cu acordul
vechiului Dumneavoastra furnizor, de la acesta, in conditii acceptate in prealabil de
Dumneavoastra. In cazul in care nu exista capacitate rezervata pentru nevoile Dumneavoastra,
Transenergo COM SA poate rezerva pentru nevoile Dumneavoastra capacitate rezervata de tipul
si costul celei disponibile, in conformitate cu reglementarile in vigoare, la momentul in care se
incheie contractul dintre companiile noastre.
II. In conformitate cu Art.51 din noul Cod al Retelei
(1) În situaţia în care cantitatea de gaze naturale nominalizată de un UR într-un punct de intrare/ieşire
în/din SNT depăşeşte capacitatea rezervată de acel UR în punctul respectiv, OTS verifică dacă suma
cantităţilor de gaze naturale nominalizate de către toţi UR în acel punct de intrare/ieşire în/din SNT se
încadrează în capacitatea tehnică a acestuia şi:
a)
suplimentează capacitatea rezervată de respectivul UR în acel punct de intrare/ieşire până la
nivelul cantităţii nominalizate, în situaţia în care suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate de către
toţi UR în punctul de intrare/ieşire în/din SNT respectiv se încadrează în capacitatea tehnică a acestuia,
respectiv
b)
suplimentează capacitatea rezervată de respectivul UR în acel punct de intrare/ieşire până la
nivelul cantităţii rezultate în urma aplicării principiului pro-rata cu capacitățile rezervate asupra
cantităţilor de gaze naturale aferente tuturor UR ale căror nominalizări depăşesc capacităţile rezervate de
aceştia în punctul respectiv.
(2) Nominalizările/renominalizările transmise de un UR care depăşesc capacitatea rezervată se
înregistrează de către OTS numai în situaţia în care acestea se încadrează în capacitatea tehnică
disponibilă.
(3) Suplimentarea, în condițiile prevăzute la alin. (1), a capacităţii rezervate este obligatorie pentru UR şi
OTS pentru ziua D. UR nu poate renunţa la respectiva capacitate zilnică suplimentară, odată ce OTS a
aprobat o nominalizare ce depăşeşte capacitatea rezervată de UR într-un punct de intrare/ieşire în/din
SNT.
(4) Pentru capacitatea suplimentară rezultată în condiţiile alin. (1) se percepe tariful de rezervare de
capacitate pentru prestarea serviciului de transport ferm pe zi, în vigoare la data aprobării nominalizării.
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III. In conformitate cu Art.99 din Noul Cod al Retelei
- Pentru fiecare zi gazieră şi fiecare tip de puncte de intrare/ieşire în/din SNT la care UR a depăşit
capacitatea rezervată, UR va plăti OTS un tarif de depăşire a capacităţii rezervate (TDCR) calculat astfel:
TDCR = RCf x (CUTL – CREZ), unde:
RCf – componenta fixă de rezervare de capacitate a tarifului pentru prestarea serviciului de transport
ferm pe zi (lei/MWh/h);
CUTL – Suma capacităților utilizate efectiv pentru același tip de puncte de intrare/ieșire în/din SNT
(MWh/zi);
CREZ – Suma capacităților rezervate de către UR pentru același tip de puncte de intrare/ieșire în/din SNT
(MWh/zi).
Grupul punctelor de intrare/iesire in/din SNT
Tarif/zi
Tarif/zi
vara
iarna
Grupul punctelor de intrare in SNT din perimetre de productie, din terminalele
3.34
7.71
GNL si din instalatiile de producere a biogazului, din interconectarea cu alte
sisteme de transport si din depozitele de inmagazinare
Grupul punctelor de iesire din SNT catre consumatorii directi, sisteme de
3.27
7.56
distributie, depozitele de inmagazinare subterana, conductele de alimentare din
amonte si alte sisteme de transport interconectate
CD = reprezinta costul serviciilor de distributie, stabilit pe baza tarifelor de distributie reglementate,
aferente categoriei de consum si operatorului de distributie, in vigoare la data furnizarii si facturarii.
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Facturarea, plata si garantarea platii
Contravaloarea integrala a gazelor naturale livrate, a serviciilor de transport, a taxelor si accizelor
calculate conform legislatiei in vigoare va fi facturata in ultima zi a lunii de livrare, iar factura va fi
transmisa Beneficiarului cel mai tarziu pana in data de 15 a lunii care urmeaza celei de livrare, prin
servicii postale, fax si posta electronica, la adresele/datele de contact furnizate de catre Consumator Oferta tip
Furnizorului prin contractul de furnizare a gazelor naturale semnat cu Furnizorul.
furnizare gaze
In conditiile de pret oferite, Beneficiarul va plati Contravaloarea integrala a gazelor naturale livrate, a
tarifelor aferente serviciilor de distributie si transport, a taxelor, accizelor si oricaror alte taxe/tarife
reglementate calculate conform legislatiei in vigoare, pana cel tarziu in a 20-a zi a lunii care urmeaza
celei de livrare. Plata oricarei sume astfel facturate va fi efectuata de catre Consumator in lei, prin
transfer bancar in contul Furnizorului. Se considera drept data de efectuare a platii data la care suma
platita apare in extrasul de cont al Furnizorului.
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Garantii de plata si politica de risc a TRANSENERGO COM SA: pentru asigurarea riscului de neplata
si/sau insolventa al consumatorului, Transenergo COM SA vine in intampinarea consumatorului prin
incheierea unei polite de asigurare de risc de neplata si /sau insolventa. In cazul in care ratingul
consumatorului este scazut, si acesta nu poate fi asigurat, va fi necesara o forma de garantare din partea
consumatorului ce face obiectul unei discutii ulterioare.
Valoarea garantiilor: calculata ca fiind contravaloarea gazelor naturale ce urmeaza a fi livrate
(incluzand, servicii si taxe) intr-o perioada de 60 zile maxime de livrare.
In concordanta cu rezultatele unui eventual raport de garantare al partenerilor nostri financiari, privitor
la limitele de garantare pentru compania Dumneavoastra, vom fi bucurosi sa ajustam valoarea si tipul
garantiilor de plata.

3.

Obligatii de preluare-livrare a gazelor naturale contractate
a. Obligatia anuala de preluare-livrare a gazelor naturale contractate
Incetarea Contractului, din culpa uneia dintre Parti sau ca urmare a denuntarii unilaterale din
partea oricareia, genereaza pentru cealalta Parte dreptul la perceperea unei penalitati unice, in
cuantum egal cu valoarea gazelor naturale contractate pentru luna de consum maxim,
multiplicata cu trei luni de livrare din perioada de contract.
In acest sens, Partea indrituita va emite factura, avand ca data ziua efectiva a incetarii
contractului. Obligatiile de plata stabilite conform acestei facturi se vor achita in termen de 10
de zile calendaristice de la data primirii facturii de către partea în culpă.
b.

4.

Flexibilitatea lunara de preluare a gazelor naturale contractate: cel mult +/- 15% fata de
cantitatea de gaze naturale contractata.
In cazul preluarii unei cantitati de gaze naturale sub/peste flexibilitatea contractata,
Beneficiarul va plati Furnizorului o suma compensatorie egala cu 15% din pretul contractual
inmultit cu diferenta dintre cantitatea efectiv livrata si cea reprezentand 85%, respectiv 115%
din cantitatea contractata

Documente necesare pentru incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Conditii
necesare inceperii furnizarii gazelor naturale:
Documente necesare pentru incheierea contractului:
- Copie a Certificatului de Inregistrare CUI, emis de catre ONRC
- Copie a actului de proprietate sau inchiriere (dupa caz)
- Acordul proprietarului (dupa caz)
- Avizul de racordare
- Copie BI/CI a proprietarului
- Daca spatiul este inchiriat, acordul proprietarului si/sau imputernicire pentru delegat.
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Intrarea in vigoare a contractului de funizare a gazelor naturale dintre Transenergo Com si consumator
este supusa indeplinirii urmatoarelor conditii cumulative:
-

5.

Acceptul actualului furnizor pentru incetarea contractului actual, prin denuntare unilaterala cu
minim 21 de zile de preaviz, conform prevederilor art. 145 alin (4) lit. h) din Legea 123/2012;
Acceptul Consumatorului asupra prezentei oferte prin adresa scrisa de confirmare transmisa
Furnizorului la datele de contact ale acestuia , mentionate in preambulul Ofertei.
Contractul de furnizare a gazelor naturale este agreat, semnat, stampilat si comunicat atat de
Transenergo Com SA cat si de consumator pana cel tarziu cu 10 zile inainte de inceputul primei
zile de furnizare.
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acestuia:
Contractul de funizare a gazelor naturale incheiat intre Transenergo Com si Consumator poate avea
durata maxima de 12 luni, dar nu poate depasi data de 30 septembrie 2017. Prelungirea duratei acestuia
poate fi convenita intre Parti cu cel mult 30 zile inainte de durata de expirare a perioadei contractuale,
prin Act Aditional convenit si semnat de ambele parti.
Contractul de funizare a gazelor naturale incheiat intre Transenergo Com si Consumator poate fi
denuntat de oricare dintre parti, prin denuntare unilaterala cu minim 21 de zile de preaviz, conform
prevederilor art. 145 alin (4) lit. h) din Legea 123/2012, cu respectarea prevederilor legale si a celor
contractuale convenite de Parti.

6.

Alte detalii: Preturile afisate nu contin acciza si TVA.

Avem speranta ca oferta noastra corespunde cerintelor Dumneavoastra, iar pentru orice alte detalii, echipa
Transenergo COM SA va sta la dispozitie prin dl. Marius Petrescu, Director Comercial, tel. 021.404.42.34, fax:
021/403.49.45 sau e-mail: consumatorign@transenergo.ro .

TRANSENERGO COM SA
Nelu Coman

Marius Petrescu

Director General

Director Comercial
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