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Categorii consumatori noncasnici racordați la sistemul de distribuție Timgaz:
Prețul gazelor naturale furnizate se calculează în funcție de categoria de încadrare a consumatorului,
corespunzător consumului anual:
B.1. clienţi cu un consum anual de până la 23,25 MWh;
B.2. clienţi cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh;
B.3. clienţi cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh;
B.4. clienţi cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh.
Daca sunteți deja client Timgaz, categoria în care sunteți încadrat conform consumului anual este
înscrisă pe factura lunara de consum gaze naturale.
Punct de predare/preluare: ieșirea din postul de măsurare/ stația de reglare-măsurare a gazului de la
locul de consum.
Servicii oferite: furnizarea gazelor naturale inclusiv serviciile reglementate de distributie/transport si
inmagazinare a gazelor naturale (servicii reglementate ce sunt refacturate clientului in cuantumul
prevazut in actele normative ce le reglementeaza si care sunt incluse in pretul de furnizare).
Calitatea gazelor naturale furnizate este în conformitate cu reglementările in vigoare.
Preţul de furnizare este:

Categorie client
B1 - cu un consum anual de până la 23,25 MWh
B2 - cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh
B3 - clienţi cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh
B4 - cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

Pretul de
furnizare
160,00
159,00
158,00
155,00

Lei/MWh
Din care, tarif
de distributie
reglementat
45,11
43,71
42,48
39.99

Prețul de furnizare reprezintă prețul final care va fi facturat și include:
- contravaloarea gazelor din producția internă și din import
- tarifele reglementate de transport, distribuție și înmagazinare a gazelor naturale.
Prețul de furnizare nu include TVA si acciza.
In situația modificării tarifelor reglementate de distribuție, transport, înmagazinare sau a procentului de
import, prețul va fi actualizat corespunzător.
În cazul modificării circumstanțelor pieței gazelor naturale, prețul de furnizare va fi recalculat
corespunzător.
SC Timgaz SA va notifica clientul cu privire la noul preț și circumstanțele care au stat la baza recalculării.

Garantii
SC Timgaz SA poate solicita o garanție financiară reprezentând contravaloarea consumului echivalent
pentru două luni consecutive de iarnă (noiembrie – februarie), forma agreată a garanției fiind scrisoare
de garanție bancară, bilet la ordin avalizat, sau depunerea contravalorii in contul ce va fi specificat de
furnizor.
Facturare, condiții de plata, garanții:
a. Transmiterea facturii se face: la locul de consum, sau electronic prin e-mail.
b. Termenul de scadenta al facturii lunare este de 30 zile de la emiterea facturii;
c. Daca factura este scadenta într-o zi nelucrătoare, plata va fi făcută in prima zi lucrătoare după data
scadentei;
d. Pentru platile efectuate dupa data scadentei, Cumparatorul datorează, la cererea vanzatorului, o
penalitate de intarziere de 0,03%/zi aplicata la suma neplatitată, calculata începand cu prima zi dupa
data scadentei, pana la data la care plata este facuta integral;
e. Obligațiile de plata sunt considerate indeplinite in momentul in care sumele platite au intrat in contul
vanzatorului;
f. Plățile se fac prin virament bancar, mandat postal sau în numerar/transfer electornic prin POS la
casieriile societății.
Durata Contractului: Contractul se încheie pe o perioada de un an, putând fi modificat sau prelungit,
prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi si cu posibilitatea renegocierii anuale a unor clauze.
In cazul in care nici una dintre parti nu notifica celeilalte intentia de incetare a contractului cu cel putin
30 zile calendaristice inainte de ajungerea la termen a acestuia, contractul se prelungeste automat cu o
durata egala cu cea iniţiala.
Contractul poate inceta prin denuntarea unilaterala a acestuia din initiativa Cumparatorului /
Vanzatorului, cu conditia notificarii prealabile a celeilalte parti cu minim 21 de zile inainte ca denuntarea
sa produca efecte, sub conditia indeplinirii in intregime a obligatiilor de plata prevazute contractual.
Incetarea contractului ca urmare a denuntarii unilaterale poate sa produca efecte doar incepand cu
prima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare.
Urmare a unor posibile modificari ale reglementarilor pe piata gazelor din Romania, partile vor negocia
completarea contractului cu articole care sa permita alinierea la reglementarile in vigoare. In situatia in
care, urmare a negocierilor, nu se ajunge la un consens, ambele parti pot denunta unilateral contractul
cu o notificare prealabila de 3 zile lucratoare.
Modalitatea de acceptare a ofertei: Acceptarea ofertei-tip se comunica in scris prin adresa semnata si
stampilata de catre reprezentanul legal al clientului și va fi comunicata la sediul SC Timgaz SA.
Documentele necesare pentru încheierea contractului:
In vederea încheierii contractului, clientul trebuie sa prezinte următoarele documente :
1. Copie a Certificatului de Înregistrare la Registrul Comerțului , după caz
2. Certificat Constatator emis de Registru Comerțului , după caz
3. Copie după dovada deținerii în proprietate a spațiului ( extras de carte funciară etc.)
4. Copie a BI/CI a reprezentatului legal care urmează a semna contractul de furnizare a gazelor.
Dacă sunteți deja client SC Timgaz SA, aceste documente se vor depune doar în situația în care
informațiile furnizate inițial au suferit modificări.
Prezenta ofertă este completată cu prevederile legale.
Pentru orice informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon 0256/322196 sau e-mail :
furnizare.gaze@timgaz.ro

