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OFERTA TIP PENTRU FURNIZARE GAZE NATURALE : CASNICI 
           Oferta de preţ pentru furnizarea gazelor naturale cu servicii reglementate incluse: 
  

Perioada de 
valabilitate 
a prețului 

Preț gaze 
naturale 

(lei/MWh) 
*fără taxe 

Incluse 

Tarif distribuție 
(lei/MWh) 

*al Nova Power & 
Gas 

Tarif de 
transport și 

înmagazinare 
(lei/MWh) 

TVA 19% 
(lei/MWh) 

*calculat la 
30 zile 

Preț contractual 
(lei/MWh) 

Abonament 
(lei/zi)*preț 

cu TVA 

6 luni 108 38,31 (pentru 
categoria C.1) 

11 29.89 187,20 0,48 
12 luni 120 11 32.17 201,48 0,48 

- Categoriile de incadrare a locurilor de consum, definite in funcție de consumul anual sunt:  
C.1 consumatori cu un consum anual de pana la 280 MWh 
C.2 consumatori cu un consum anual intre 280,01 MWh si 2800 MWh  
C.3 consumatori cu un consum anual intre 2800,01 MWh si 28000 MWh  
C.4 consumatori cu un consum anual intre 28000,01 MWh si 280000 MWh 
 

• Preţul contractual include următoarele tipuri de servicii reglementate: de transport, de distribuţie, de 

• 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.  

• Durata contractului: 6 sau 12 luni în funcție de opțiunea aleasă, cu posibilitatea de prelungire automată. 
• Factura de consum se va emite lunar, termenul de plată fiind de 30 de zile calendaristice de la emitere. 
• Factura de consum gaze naturale poate fi transmisă în format tipărit, prin intermediul firmelor de 

curierat sau în format electronic pe adresa de e-mail specificată. 
 

Documente necesare pentru întocmirea contractului de furnizare gaze naturale  
• actul de identitate al solicitantului 
• actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul legal de folosință al spațiului care face 

obiectul locului de consum. 
• acordul proprietarului imobilului, dacă se prezintă contract de închiriere, contract de comodat 
• de concesiune şi nu este prevăzut în cuprinsul contractului dreptul persoanei fizice de a încheia      

contractul de furnizare gaze naturale  
• ATR eliberat de operatorul de distribuţie/ultima factura emisa de furnizorul actual 

 
Pentru orice informații suplimentare, ne puteti contacta astfel: 

 PL Campulung Moldovenesc, Str. Mihai Eminescu, nr. 50A 
 Tel: 0230/533533 
 e-mail: campulung.moldovenesc@novapg.ro 

 

Vă asigurăm de întreaga noastră considerație ! 

înmagazinare subterană a gazelor naturale și TVA 

mailto:campulung.moldovenesc@novapg.ro

