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

Categorie 
client 

Consum 
minim anual 

(MWh) 

Consum 
maxim anual 

(MWh) 

Preț gaze 
naturale 

(lei/MWh) 
*fără taxe Incluse 

Tarif 
distribuție 
(lei/MWh) 

Tarif de transport și 
înmagazinare(lei/MWh) 

de aria de 
distribuție 

11 

• 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. 

• Preţurile nu conţin TVA. 
• Preţul contractual poate suferi modificări în situaţia în care tarifele reglementate se modifică prin 

ordine/decizii ANRE.  
• Durata contractului: 1 an 

 
Termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii 

• Factura de consum se va emite lunar, termenul de plată fiind de 30 de zile calendaristice de la 
emitere. 

• Factura de gaze naturale se poate achita prin intermediul următoarelor modalităţi de plată: 
 

Modalităţi de plată puse la dispoziţia dumneavoastră: 

 Numerar Transfer bancar Internet banking Debit direct 
Banca Transilvania  ✓  ✓  ✓  
BCR ✓  ✓  ✓  ✓  
Banca Transilvania : RO02 BTRL 0130 1202 H244 02XX 
BCR:                            RO23 RNCB 0106 1192 9087 0001 
             PayPoint 

 
Opţiunile privind modul de transmitere a facturii 

• Factura de consum gaze naturale poate fi transmisă în format tipărit, prin intermediul personalului 
propiu (Câmpulung Moldovenesc) sau în format electronic. 

 

 

 
Acceptarea ofertei 

          

C1 0 ≤ 280 73 În funcție 
C2 > 280 ≤ 2.800 73 11 
C2 > 2.800 ≤ 28.000 73 11 

Racordat în sistemul de transport 73   
Racordat la conducte din amonte 73   

Valabilitate începând cu: 22.12.2020(cu începerea furnizării din:01.01.2021)                                                                              
Valabilitate: 31.03.2021 

*preț FIX GARANTAT: 3 luni,  maxim pana la 31.03.2021 
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• Oferta se consideră acceptată în condiţiile transmiterii acesteia cu semnătura clientului, în format 
electronic la adresa de email: campulung.moldovenesc@novapg.ro sau în format tipărit la adresa 
poştală: Câmpulung Moldovenesc, str. Mihai Eminescu, Nr. 50A, jud. Suceava, pentru clienții racordați 
la sistemul de distribuție din Câmpulung Moldovenesc sau pe mail: office@novapg.ro pentru clienții 
din alte distribuții din țară. 

• Furnizorul va contacta clientul final pentru transmiterea contractului de furnizare gaze naturale. 
 

Documente necesare pentru întocmirea contractului de furnizare gaze naturale – clienți casnici 
• actul de identitate al solicitantului 
• actul de deţinere/închiriere a spaţiului 
• acordul proprietarului imobilului, dacă se prezintă contract de închiriere, contract de comodat, 

contract    
• de concesiune şi nu este prevăzut în cuprinsul contractuluidreptul persoanei fizice de a încheia      

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

 
Documente necesare pentru întocmirea contractului de furnizare gaze naturale – clienți juridici 

• Copie după certificatul de înregistrare la ORC  
• Copie certificat constatator de la ORC de unde să rezulte reprezentanții legali  
• Actul de identitate al reprezentantului 
• Actul de deţinere/închiriere a spaţiului 
• Acordul proprietarului imobilului, dacă se prezintă contract de închiriere, contract de comodat, 

contract de concesiune şi nu este prevăzut în cuprinsul contractului dreptul persoanei fizice de a 
încheia contractul de furnizare gaze naturale. 
 

Pentru orice informatii suplimentare, ne puteti contacta la urmatoarele 

Clienti racordati la sistemul de distributie: 

 Campulung Moldovenesc - Tel: 0230/533533, fax: 0230/533550 sau e-mail: 
campulung.moldovenesc@novapg.ro 

 Distributii din tara: - Tel: 0264/450401, fax: 0264/450399 sau e-mail: office@novapg.ro 

 

 

Va asiguram de intreaga noastra consideratie. 
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