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Oferta Tip Furnizare Gaze Naturale 
pentru toti clientii casnici 
Pret variabil negarantat 

 

 

S.C. MVM TRADE ENERGY PLUS S.R.L., este furnizor de gaze naturale și energie electrică în Romania. Ne 
desfășurăm activitatea cu scopul satisfacerii celor mai exigente cerințe ale clienților noștri si transformării 
relației contractuale intr-un parteneriat pe termen lung. 

 
 Scopul furnizării 

Asigurarea necesarului de gaze naturale al clientilor casnici 

 Cantitatea contractuală totală [CCT]: (MWh); 

 Categorie Consumator: C1-C4; 
 

 Durata contractului :  

 12 luni 
 Furnizarea 

Puncte de predare/preluare: la iesirea din Statia de reglare - măsurare a presiunii gazului. 

 Calitatea gazului natural 

Conform reglementărilor în vigoare. 

 Pret 

Pretul contractual se formeaza pornind de la pretul efectiv al gazului care include si costurile aferente 
obligatiei de inmagazinare, la care se adauga costul rezervarii de capacitate, respectiv tarifele reglementate de 
transport si distributie. Valoarea facturii lunare (Vf) va fi calculata pentru fiecare Punct de Predare/Primire 
(PPP), astfel: 

Vf = PT*V 
 

Pretul contractual total (PT) se calculeaza ca fiind suma dintre pretul amestecului de gaze naturale (PG), costul 
rezervarii de capacitate (CAP), tariful volumetric de transport gaze naturale (TT) si tariful de distributie gaze 
naturale (TD), conform formulei: 

PT = PG + CAP + TT + TD  
Unde: 
Vf = Valoare factura lunara; 
PT = Pret contractual total [lei/MWh]; 
V = Volum gaze naturale [MWh/ lunar]; 

Pentru perioada contractuala, avand in vedere taxele de transport (TT si TD) valabile in momentul semnarii 
contractului, pretul final este: 

 

 

 

 

 

mailto:info@mvmtrading.ro
http://www.mvmtrading.ro/


   

 
 

MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY S.R.L. 

Sediu social: Miercurea Ciuc, str. Gal Sándor, nr. 5, 530210, jud. Harghita, J19/170/2007, CUI: RO 21226982 
Punct de lucru: Cluj-Napoca, Cetatii nr. 2, 400166, jud. Cluj, ROMANIA,   

Tel. 0264.443330  Fax: 0364.116228 
info@mvmtrading.ro, www.mvmtrading.ro 

 

Categorie 
consum 

Pret gaz Pg Pret 
Transport 

TT 

PT- Clienti conectati in 
sistemul de distributie 

S.C. DELGAZ Grid 
S.A. 

PT- Clienti conectati in 
sistemul de distributie al 

S.C. Distrigaz Sud Retele 
SRL 

C1 2500 13,50 2545,14 2545,82 

C2 2500 13,50 2543,42 2543,94 

C3 2500 13,50 2540,93 2542,52 

C4 2500 13,50 2538,86 2535,89 

 

TVA si acciza conforme cu Codul Fiscal în vigoare vor fi aplicate fiecarei facturi lunare.  

 Facturarea si termenele de plată 

S.C. MVM TRADE ENERGY PLUS S.R.L. va emite lunar o factură pentru fiecare POD (Punct de predare/primire) 
bazată pe procesele verbale de citire a contoarelor emise de operatorii de piată. 

Vanzatorul va emite factura fiscala finala in termen de 10 zile calendaristice dupa sfarsitul lunii de livrare, si o 
va transmite prin email sau (la cerere) prin fax. 

Plata facturii va fi facuta in termen de 30 de zile de la sfarsitul lunii de livrare. Obligatiile de plată sunt 
îndeplinite în momentul în care sumele plătite ajung în conturile bancare S.C. MVM TRADE ENERGY PLUS S.R.L. 

Pentru plătile efectuate după data scadentei, CLIENT va plăti o penalitate de 0,08% pe zi, aplicată la suma 
neplătită, calculată începând cu ziua de după data scadentei până când plata este făcută integral.  

TVA si acciza conform Codului fiscal român în vigoare vor fi aplicate fiecărei facturi lunare. 

 

Confidentialitatea 

Părtile sunt de acord să păstreze această ofertă si orice informații referitoare la aceasta strict confidential. 
Aceasta implică faptul că nici CLIENT, nici S.C. MVM TRADE ENERGY PLUS S.R.L. nu vor dezvălui existenta 
ofertei sau a oricărui termen din ofertă fără consimtământul scris al celeilalte părti, decât dacă este cerut de 
lege. 

 

VALABILITATEA OFERTEI 

Oferta a fost intocmita la data de 13.09.2022 si este valabila de la 14.09.2022 pana la retragere. 

Oferta se considera acceptata in momentul transmiterii acesteia cu semnatura/ stampila CLIENT la adresa de 
e-mail: info@mvmtrading.ro  sau in format tiparit la adresa: 400166 Cluj-Napoca, str. Cetatii, nr. 2. 

Cluj-Napoca, 13.09.2022. 

MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY S.R.L. 
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