
vreaulanova.ro
Simplu, avantajos, 
totul online.

Oferim României 
prețuri accesibile. 



14 ani experiență

Am făcut primii pași în industrie în 2007, în Cluj-Napoca, 
iar în prezent furnizăm cu succes energie în toată țara. 

Companie 100% românească

Facem parte din grupul E-INFRA, cu capital românesc 
100%, și peste 500 de angajați, alături de Electrogrup, 
Direct One și Netcity.

• Beneficiezi de cele mai mici prețuri fixe garantate.

• Semnezi contractul online, în doar 3 minute, fără 
birocrație sau costuri ascunse.

• Ai contract transparent, fără abonament, fără 
penalități de ieșire.

• Gestionezi contul de client direct din My Account sau 
din Aplicația Nova Power & Gas.

• Îți punem la dispoziție instrumente de plată moderne 
și securizate, pentru ca tu să ai opțiuni multiple, 
indiferent de cum alegi să plătești factura: My 
Account, Aplicația Nova Power & Gas, transfer 
bancar, ZebraPay, PayZone, Aplicația Pago.

• Îți oferim suport și asistență în fiecare zi: call-center 
dedicat, chat website Nova, email, Facebook.

În situația în care consumul mediu lunar al afacerii 
tale depășește 5 MWh, te rugăm să iei legătura cu 
unul dintre consultanții Nova, pe adresa de email: 
vanzari.business@novapg.ro pentru a crea o 
ofertă personalizată, potrivită tipului tău consum.

De ce să alegi Nova? 

Ofertă NOVA 18 Business 
pentru furnizarea energiei 
electrice pentru clientul final 
noncasnic cu un consum mediu 
lunar mai mic de 5 MWh

Am creat planuri personalizate pentru ca tu și 
afacerea ta să beneficiați de o ofertă optimă 
tipului de consum. 

Dacă vrei o ofertă stabilă, previzibilă, pentru o 
perioadă mai scurtă, NOVA 18 Business este 
oferta potrivită pentru tine.



Ofertă
pentru furnizarea de gaz natural pentru clientul final 
noncasnic cu un consum mediu lunar mai mic de 5 MWh.

business

Valabilitate ofertă: 
20.01.2020 – 31.03.2021

Perioada de aplicare a ofertei: 
20.01.2020 – 20.06.2022

Prețurile sunt exprimate în lei/MWh și nu includ TVA.
Prețul final este format din prețul de bază al gazului natural, la care se adaugă tariful de transport, înmagazinare și distribuție.

Categorie client

Consum
minim
anual

(MWh)

Consum
maxim
anual

(MWh)

Preț gaze
naturale

(lei/MWh)

Tarif de
transport și

înmagazinare
(lei/MWh)

C1 0 ≤ 280 85 11

C2 > 280 ≤ 2.800 85 11

C3 > 2800 ≤ 28.000 85 11

Racordat în sistemul de transport 85

Racordat la conducte din amonte 85

OPERATOR SISTEME DE DISTRIBUȚIE 
(M-V)

Tarif de distribuție

C1 C2 C3

MEGACONSTRUCT S.A. 38.02 36.56 35.21

MEHEDINTI GAZ S.A. 28.13 26.71 25.27

MIHOC OIL S.R.L. 32.91

NORD GAZ S.R.L. 22.87 19.17

NOVA POWER&GAS 38.31 37.4 35

OLIGOPOL S.R.L. 48.14 44.18 42.79

PREMIER ENERGY SRL 32.57 32.09 30.95

PREMIER ENERGY SRL - loc. Zimnicea 0.1 0.09

PREMIER ENERGY SRL - loc. Otopeni 22.7 22.36 21.57

PRISMA SERV COMPANY S.R.L. 23.19 21.48 19.66

PROGAZ P&D S.R.L. 33.54 30.52

SALGAZ S.A. 33.27 29.75 23.92

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE 
“ ROMGAZ “ SA - SPEE IERNUT

52.52 46.17 41.29

TEHNOLOGICA RADION SRL 33.99 31.09 28.55

TULCEA GAZ S.A. 28.64 25.75 24.3

VEGA 93 S.R.L. 49.63 47.64 44.97

OPERATOR SISTEME DE DISTRIBUȚIE
(A-M) 

Tarif de distribuție

C1 C2 C3

B.E.R.G. SISTEM GAZ S.A. 34.08 30.23 27.24

CORDUN GAZ S.A. 17.87 16.07 14.62

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.A. 32.54 29.13 22.33

Delgaz Grid SA 30.1 28.44 26.07

DESIGN PROIECT S.R.L. 33.6 29.82

DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. 30.24 28.49 27.16

DISTRIGAZ VEST S.R.L. 37.68 33.88 31.4

EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L. 22.27

GAZ EST S.A. 37.07 34.88 33.82

GAZ NORD EST S.R.L. 37.08 35.96

GAZ VEST S.A. 32.59 29.58 25.02

GAZMIR IASI SRL 48.06 47.26 46.48

HARGAZ HARGHITA GAZ S.A. 33.14 29.69

INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 37.95

M.M. DATA S.R.L. 30.44 27.13 23.4

MACIN GAZ S.R.L. 25.35 22.79



Legislație

vreaulanova.ro

• Cererea de încheiere a contractului cuprinzând datele de 
contact: telefon, e-mail, domiciliu;

• Certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului al solicitantului;

• Certificatul de inregistare în scopuri de TVA;
• Actul de proprietate sau a altui document care atestă 

dreptul de folosinţă al solicitantului asupra spaţiului 
care face obiectul locului de consum respectiv, din care, 
la solicitarea şi pentru protecţia clientului final, se pot 
şterge/anonimiza părţi nerelevante pentru activitatea de 
furnizare a energiei electrice; în cazul în care documentul 
atestă un drept de folosinţă temporară asupra acestui 
spaţiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul 
trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept 
pentru încheierea contractului de furnizare a energiei 
electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă 
în actul doveditor al dreptului de folosinţă;

• Aviz Tehnic de Racordare sau Certificatul de Racordare si 
convenţia de exploatare, în situaţia în care OR consideră 
că este necesară, pentru loc nou de comun. 

Pentru încheierea unui contract de furnizare a 
energiei electrice pentru un client noncasnic, 
furnizorul solicită următoarele documente:

În vederea completării contractului online, te rugăm 
să accesezi www.vreaulanova.ro

Pentru orice neclarităţi ne poți contacta la telefon: 
021 9246 sau e-mail: vanzari.business@novapg.ro

• Data întocmirii ofertei: 20.01.2020

• Perioada de aplicare a ofertei: 20.01.2020 – 20.06.2022

• Durata contractului: 6 luni, cu posibilitatea de prelungire automată.

• TVA conform legislației în vigoare.

• Preţul contractual include următoarele tipuri de servicii 
reglementate: de transport, de distribuţie şi de înmagazinare 
subterană a gazelor naturale.

• Tarifele reglementate de transport, distribuţie şi înmagazinare 
subterană sunt stabilite prin ordine/decizii ANRE şi pot suferi 
modificări în perioada de valabilitate a ofertei.

• Preţul contractual poate suferi modificări în situaţia în care tarifele 
reglementate se modifică prin ordine/decizii ANRE.

• Data limită de încheiere a contractului de furnizare: maximum 5 zile 
de la data transmiterii de către clientul final a tuturor documentelor 
necesare. Părţile încheie contractul de furnizare a gazelor naturale, 
după ce clientul final acceptă condiţiile de furnizare propuse.

• Data limită de transmitere către furnizor a acceptării ofertei: cel 
târziu 5 zile înainte de data de încheiere a contractului, prevăzută în 
oferta de furnizare.

• Emiterea și trasmiterea facturii se face lunar, în format electronic, 
prin descărcarea facturii de către client din My Account sau 
Aplicația Nova Power & Gas.

• Termenul scadent al facturii lunare este de 30 zile din momentul 
emiterii.

• În speranța că oferta noastră corespunde nevoilor tale și ale celor 
dragi ție, îți mulțumim anticipat și te așteptăm pe site-ul Nova 
www.vreaulanova.ro


