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Oferta-tip Furnizare Gaze Naturale pentru
consumatorii non-casnici de tipul C1-C3

Monsson Trading SRL
158 Mamaia Bvd., 7th floor, 900534, Constanta, Romania,
Phone: +40 241 582.670; Fax: +40 241 582.672; Email:furnizare@monsson.eu

Monsson Trading manifesta prin prezenta oferta interesul de a deveni furnizorul dumneavoastra de
gaze naturale, angajandu-se in furnizarea acestora intr-o maniera transparenta si flexibila, in aceleasi conditii
tehnice de alimentare, dupa cum este detaliat in continuare:
Furnizor

Monsson Trading S.R.L.

Consumator

Consumatorii non-casnici

Produs

Gaze naturale, la punctele de consum ale cumparatorului.

Facturare

Facturile sunt transmise în format electronic, la adresele de e-mail desemnate de către
consumatori, in ziua emiterii şi sunt transmise în original, la solicitarea clinetilor, prin curierat
rapid, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii. Factura se emite in jurul datei de 15 a lunii
urmatoare lunii de consum, cu scadenta in ultima zi calendaristica a lunii care umeaza celei de
livrare.

Pret de

Pretul gazelor naturale ce se vor livra Consumatorului se calculeaza astfel incat acesta sa fie

vanzare

competitiv si sa urmareasca evolutia pietei, a tarifelor reglementate si a obligatiilor legale in
domeniu. PF=PG+CT+TD (lei/MWh) unde:
• PF – prețul de furnizare a gazelor naturale (este preţul final ce va fi plătit de către
dumneavoastră)
• PG – prețul gazelor naturale oferit de furnizor, în funcţie de ponderea surselor, respectiv gaze
naturale din producţia internă curentă, din import, extrase din depozitele de înmagazinare
subterană, după caz (include marja de profit a furnizorului şi toate costurile pentru achiziţia
gazelor naturale ca marfă, inclusiv costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT şi,
după caz, costul de transport aferent gazelor naturale înmagazinate în depozitele subterane şi
costul aferent prestării serviciilor de înmagazinare, pe baza tarifelor reglementate de ANRE,
precum şi costurile de finanţare)
PG= 2000 lei/MWh
• CT – costul de transport (include costurile furnizorului aferente serviciului de transport al gazelor
naturale, determinat de acesta pe baza tarifelor reglementate de ANRE pentru activitatea de
transport al gazelor naturale, cu excepţia celor incluse în PG, şi eventualele costuri aferente
echilibrării comerciale)
CT= 15 lei/MWh
• TD – tariful de distribuție (este tariful reglementat de ANRE pentru prestarea serviciului de
distribuţie realizat de operatorul dumneavostră de distribuţie, diferenţiat în funcţie de tranşele de
consum anual)
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Mai jos regasiti tarifele de distributie reglementate pentru cei 2 mari operatori de distributie:
Categorie

Consum anual (MWh)

client

Tarif Distrigaz Sud

Tarif Delgaz Grid

Retele (lei/MWh)

(lei/MWh)

C1

pana la 280

32.32

31.64

C2

de la 280 pana la 2800

30.44

29.92

C3

de la 2800 pana la 28000

29.02

27.43

La pretul de vanzare se adauga TVA si acciza conform Codului Fiscal romanesc in vigoare. In cazul
modificarii, de catre ANRE, a tarifelor de transport, servicii sistem, inmagazinare si a tarifelor de
distributie, pretul se va actualiza conform acestor modificari.
Durata

Durata contractului va fi de un an de la data semnarii. Contractul se prelungeste automat cu

contract

perioade succesive a cate 1 an, daca niciuna dintre parti nu notifica celeilalte parti incetarea sa, cu
preaviz de cel putin 30 (treizeci) de zile fata de data la care contractul s-ar prelungi automat.
Contractul încetează în oricare dintre următoarele situații:
a) la expirarea perioadei de valabilitate a contractului; În aceasta situatie furnizorul notifică
Clientul cu privire la încetarea contractului de furnizare, cu cel puțin 30 de zile înainte de
data efectivă de la care contractul de furnizare încetează. Notificarea poate fi comunicată
Clientului în anexa la factură.
b) prin acordul de voință al ambelor părți contractante;
c) in baza denuntarii unilaterale a clientului, cu o notificare prealabilă, cu respectarea
termenului de 21 zile;
d) in urma rezilierii/incetarii conform Conditiilor Generale de Furnizare, cu notificarea
prealabila a Clientului referitoare la motivul rezilierii/incetarii.

Principalele

Plata facturii emise se va efectua pana cel tarziu in ultima zi calendaristica a lunii care umeaza

conditii

celei de livrare.

contractuale

Plata facturii se poate face în oricare dintre modalitățile puse la dispoziție de furnizor menționate
mai jos și detaliate în factură:
•

prin transfer bancar;

•

cu numerar la punctele de lucru ale Unicredit Ţiriac Bank;

•

prin mandat poştal, la Poşta Română.
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Neachitarea facturii dupa expirarea datei scadenței atrage perceperea penalitatilor de intarziere,
datorate începând cu prima zi după scadența și până la data plății, exclusiv.
In situatia denuntarii unilaterale de catre Client anterior expirarii duratei contractuale, se percep
despăgubiri calculate conform Conditiilor Generale de Furnizare.
Notificari

Notificarile intre parti se vor realiza prin caile si intre persoanele/departamentele desemnate prin
contract.
Fiecare dintre parti are obligatia de a notifica partenerul in conditiile modificarii oricareia dintre
elementele care au stat la baza incheierii Contractului, in termen de 30 zile de la aparitia
modificarii.

Documente

•

Cererea de incheiere a contractului de furnizare de gaze naturale, care contine:

necesare

denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de e-mail, numele

pentru

reprezentantilor legali, precum si optiunea clientului final privind oferta aleasa;

incheierea

•

contractului

Certificatul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie – Oficiul National al
Registrului Comertului si codul fiscal (unde este cazul), contul bancar de virament,
denumirea bancii prin care clientul deruleaza platile;

•

Declarație pe proprie raspundere privind detinerea unui drept locativ, cu precizarea
calitatii sale si faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiul pentru care se solicita
incheierea contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului
pentru rezilierea contractului; cu posibilitatea actualizării declarației, dacă este cazul, atât
prin mijloace de comunicare la distanță, cât și prin acord tacit;

•

Certificat de racordare emis de operatorul de distributie/Aviz tehnic de racordare (dupa
caz);

•

Conventie de exploatare incheiata cu operatorul de distributie (unde este cazul);

•

In cazul schimbarii furnizorului, se va depune si Notificarea privind schimbarea
furnizorului.

Schimbarea

Se efectueaza in maxim 21 de zile de la primirea notificarii consumatorului, conform Legii Energiei

furnizorului

electrice si a Gazelor naturale nr. 123/2012, fara a afecta in vreun fel activitatea consumatorului si
fara implicatii asupra continuitatii alimentarii cu gaze naturale.
Incheierea contractelor de distributie/transport cu acestia si a tuturor documentelor necesare
cade exclusiv in sarcina furnizorului.
Nu exista costuri de schimbare a furnizorului pentru consumator
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Modalitate de Acceptarea ofertei se face prin semnarea acesteia la încheierea contractului la sediul Furnizorului,
acceptare

prin semnarea si transmiterea Ofertei- tip prin e-mail la adresa gazenaturale@monsson.eu.

oferta tip

Valabilitate

Prezenta oferta este valabila pentru perioada 01.11.2022-30.11.2022.

oferta
Valabilitate

Pretul de contract este valabil pentru perioada 01.11.2022-31.01.2023.

pret

Contact

Bogdan ZLATE
Area Sales Manager
T: +40 241 582 670
F: +40 241 582 672
A:158 Mamaia Blvd., 7 th Floor, 900534-Constanta, Romania
M: furnizare@monsson.eu
W: www.monssontrading.eu

Monsson Trading SRL
158 Mamaia Bvd., 7th floor, 900534, Constanta, Romania,
Phone: +40 241 582.670; Fax: +40 241 582.672; Email:furnizare@monsson.eu

