
 

   

Enel Energie S.A. – Bucuresti, Sector 3, bd. Mircea Voda, nr. 30, et. 6, camera 6.8 – Cod unic de înregistrare 22000460, Nr. de ordine în Registrul Comerțului 
J40/12303/26.06.2007 - Capital social subscris și vărsat 140.000.000 lei 
 

        Enel Gaz Simplu Rez pentru clienții C1 – categoria: CASNIC 

 
 

Ofertă valabilă pentru clienții finali conectați direct la sistemul de transport/conductă de alimentare din amonte (consum 

anual mai mic sau egal cu 280 MWh) și pentru clienții finali conectați în sistemul de distribuție (categoria de consum C1).    

Furnizorul Enel Energie SA, Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, sector 3, Bd. Mircea Voda, nr. 30, et. 6, camera 6.8, CUI 
22000460, Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/12303/26.06.2007 vă propune să beneficiaţi de o ofertă competitivă 
cu servicii personalizate.  
 
IMPORTANT: Vă asigurăm că în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, clienții Enel Energie / Enel Energie Muntenia 
vor beneficia de prevederile OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare, privind plafonarea prețurilor finale 
facturate pentru clienții finali din piața de energie electrică și gaze naturale, în măsura în care aceste acte normative 
rămân în vigoare. 
 

Lansăm mereu servicii și oferte noi, create pentru nevoile clienților noștri. De aceea, vă prezentăm în continuare Enel 

Gaz Simplu, oferta pentru furnizarea gazelor naturale pe piaţa liberă pentru locul/locurile dumneavoastră de consum. 

 
Prezenta ofertă este destinată clienţilor cu consum de tip casnic şi conţine un preţ al gazelor naturale pentru fiecare kWh 
consumat, în concordanță cu OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare*: 
 

Categorie Consum 

Preț final fără abonament 

(TVA inclus) 
Valoare abonament (fără TVA) 

(lei/kWh) (lei/zi/loc de consum) 

C1 0.31  

 
 
Puteți consulta lista componentelor prețului final din tabelul de mai sus, inclusiv pretul gazelor naturale, în funcție de 
fiecare operator de distribuție, în tabelul anexat în ultima pagina a prezentei oferte. 
 
* prețul final facturat este cel prevăzut în OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare și rămâne valabil în măsura în care aceste acte 

normative rămân în vigoare. 
 

 
 
Pretul final facturat se va aplica pe durata de valabilitate a OUG 27/2022 cu modificarile si completările ulterioare, iar 
orice modificare adusă plafoanelor pe durata de valabilitate a acestor acte normative va conduce automat la actualizarea 
prezentelor condiții economice. În măsura în care OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare va fi abrogată, 
începând cu ziua următoare abrogării, prețul final facturat va fi calculat, temporar, până la momentul intrării în vigoare a 
noilor condiții economice, prin utilizarea pentru componenta de achiziție a gazelor naturale a mediei aritmetice lunare a 
prețurilor zilnice realizate pe PZU BRM în luna de consum + 15% din media anterior menționată, la care se vor adăuga 
tarifele reglementate stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 
 
Prețul gazelor naturale include și prețul de înmagazinare.  
 
Tarifele pentru serviciile de transport şi cele de distribuţie a gazelor naturale, precum şi alte tarife ce pot fi introduse de 
autoritatea competentă nu pot fi negociate şi sunt supuse reglementării Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul 
Energiei. Acestea pot fi modificate pe parcursul derularii contractului ca urmare a modificării legislaţiei aplicabile. 
Modificarea prețurilor pentru componentele reglementate se va face fără semnarea unui act adițional, îndeplinindu-se 
doar formalitățile de notificare agreate. Această prevedere se aplică şi pe perioada de valabilitate a ofertei, respectiv până 
la intrarea în vigoare a contractului. 
 
Mai multe detalii privind aceste componente puteţi găsi pe www.anre.ro sau pe www.enel.ro, în secțiunea dedicată gazelor 
naturale. 

OFERTA DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE 

PLAFONAREA PREȚULUI FINAL FACTURAT 

http://www.anre.ro/
http://www.enel.ro/
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DURATA /ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI 
 
Contractul de furnizare va fi valabil pe perioada de valabilitate a Avizului Tehnic de Racordare emis pentru locul de 
consum în cauză. Data de intrare în vigoare a contractului este condiționată de acceptul dumneavoastră și de finalizarea 
contractului de distribuție. 
 
Efectele contractului încetează la data expirării valabilității condițiilor economice dacă:  
 
       1. Furnizorul nu transmite noile condiții economice cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea valabilității condițiilor 
economice stipulate în Anexa A și Clientul solicită în mod expres încetarea contractului pentru acest motiv. În situația în 
care, în termen de 15 zile de la transmiterea noilor condiții economice, Clientul nu își exprimă, printr-o notificare, refuzul 
acestora, noile condiții sunt considerate acceptate de către Client și se vor aplica între părți pe durata menționată expres 
în textul acestora; 
      2. Clientul refuză în mod expres noile condiții economice transmise de către Furnizor.  
Furnizorul va transmite Clientului o notificare în acest sens, contractul încetând la sfârşitul expirării valabilităţii condiţiilor 
economice din Anexa A.  
 

Prezentele condiții economice vor fi aplicate pentru o perioadă de 12 luni, în masura în care prevederile OUG 

27/2022 cu modificările și completările ulterioare rămân în vigoare. Denunţarea unilaterală a contractului se va 

putea efectua, din iniţiativa Clientului, cu o notificare prealabilă. 
 

• Asistenţă dedicată prin intermediul unui consultant Enel; 

• Facturi detaliate, cu evidențierea costurilor; 

• Oricând, de oriunde, aveti acces în timp real la contul MyEnel prin aplicația mobilă;  

• Factură  electronică și notificări prin SMS. 

• Factură lunară cu termen de plată de 15 zile de la data emiterii; 

• Neachitarea facturii în termenul de scadenţă atrage penalități de întârziere, egale cu nivelul dobânzii datorate 

pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, conform menţiunilor din condiţiile generale de furnizare, precum 

şi a prevederilor actelor normative în vigoare. Dobânzile penalizatoare vor fi datorate începând cu prima zi dupa 

scadenţă şi până la data plăţii, exclusiv; 

• Factură lunară, transmisă în format tipărit, prin intermediul serviciilor poştale sau în format electronic; 

• Canale diversificate de plată: bănci din reţeaua naţională (ghișee, automate de plată, direct debit, internet 
banking, ordin de plată), automate de plată de tip self-pay și terminale de plată amplasate în centre comerciale 
și magazine alimentare, online cu card pe site www.enel.ro. 

 

• Cerere încheiere contract; 

• Actul de identitate; 

• Declaraţia pe proprie răspundere privind destinaţia spaţiului, precum şi faptul că în spaţiul respectiv gazele 

naturale sunt utilizate numai pentru desfăşurarea activităţilor casnice (în cadrul contractului de furnizare);  

• Declaraţia pe proprie răspundere privind folosirea legală a spațiului cu precizarea calitătii solicitantului precum 

și a inexistenței unor litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului; 

• Opțional, actul de deţinere/închiriere a spaţiului, în locul declarației mai sus menționate, cu acordul 

proprietarului imobilului, dacă se prezintă contract de închiriere, contract de comodat, contract de concesiune 

etc.; 

• Alte documente, dacă este cazul. 

 
 

 

MAI MULTE AVANTAJE ÎNTR-UN SINGUR PACHET 

CONDIŢII DE FACTURARE 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE GAZE NATURALE 

http://www.enel.ro/
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Acceptarea ofertei se face prin semnarea acesteia la încheierea contractului la orice magazin Enel sau partener Enel, 
respectiv prin acceptul confirmat în link-ul pus la dispoziție de furnizor prin e-mail pentru contractele încheiate online 
sau telefonic. 

 

 

Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta prin e-mail la adresa contactee.ro@enel.com sau telefonic la 021 9977, apel 
cu tarif normal.  

 
Oferta se consideră acceptată prin semnarea cererii de încheiere contract sau în condiţiile transmiterii unei scrisori 
angajante în acest sens, în format electronic la adresa de e-mail contactee.ro@enel.com  sau prin alte mijloace de 
corespondenţă agreate. 
 
Prezenta ofertă este întocmită la 01.04.2023. 
 
Enel Energie S.A. 
Prin împuternicit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREZENTA OFERTĂ ESTE VALABILĂ ÎNTRE 01.04.2023 ȘI 31.05.2023 

ALEGE ENEL GAZ SIMPLU REZ 

mailto:contactee.ro@enel.com
mailto:contactee.ro@enel.com
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Tarif 

reglementat 

de distribuție 

[Lei/kWh]

Preț final

[Lei/kWh] 

fără TVA

Preț final

[Lei/kWh] 

cu TVA

C1 C1 C1

Delgaz Grid 0.19572 0.01200 0.05278 0.26050 0.31000

C.P.L. Concordia  Fi l ia la  Cluj 

Romania
0.19304 0.01200 0.05546 0.26050 0.31000

Cordun Gaz 0.20654 0.01200 0.04196 0.26050 0.31000

Des ign Proiect 0.20595 0.01200 0.04255 0.26050 0.31000

Distrigaz Sud Reţele 0.19942 0.01200 0.04908 0.26050 0.31000

Distrigaz Vest 0.18826 0.01200 0.06024 0.26050 0.31000

Dornacor Invest 0.15999 0.01200 0.08851 0.26050 0.31000

Euro Seven Industry 0.21698 0.01200 0.03152 0.26050 0.31000

Gaz Est 0.18205 0.01200 0.06645 0.26050 0.31000

Gaz Nord Est 0.18318 0.01200 0.06532 0.26050 0.31000

Gaz Vest 0.20264 0.01200 0.04586 0.26050 0.31000

Gazmir Iaşi 0.19546 0.01200 0.05304 0.26050 0.31000

Hargaz Harghita  Gaz 0.21691 0.01200 0.03159 0.26050 0.31000

Instant Construct Company 0.18732 0.01200 0.06118 0.26050 0.31000

Megaconstruct 0.19633 0.01200 0.05217 0.26050 0.31000

Mehedinţi  Gaz 0.19142 0.01200 0.05708 0.26050 0.31000

Mihoc Oi l 0.18621 0.01200 0.06229 0.26050 0.31000

MM Data 0.19292 0.01200 0.05558 0.26050 0.31000

Nord Gaz 0.20952 0.01200 0.03898 0.26050 0.31000

Nova Power & Gas 0.18210 0.01200 0.06640 0.26050 0.31000

Ol igopol 0.18363 0.01200 0.06487 0.26050 0.31000

Premier Energy 0.19386 0.01200 0.05464 0.26050 0.31000

Prisma Serv Company 0.19330 0.01200 0.05520 0.26050 0.31000

Progaz P&D 0.19822 0.01200 0.05028 0.26050 0.31000

Salgaz 0.19614 0.01200 0.05236 0.26050 0.31000

SNGN Romgaz 0.17445 0.01200 0.07405 0.26050 0.31000

Tulcea Gaz 0.19365 0.01200 0.05485 0.26050 0.31000

Operator Distribuție

Preț

 Gaze 

Naturale 

[Lei/kWh]

Cost de

transport 

[Lei/kWh]


