
 

 

 

De la: Restart Energy One S.A. (“Restart Energy”)      Nr. înreg.420369/18.08.2021 

        

 

Stimate client, 

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că începând cu data de 01.10.2021 va fi aplicabil noul preț de 

furnizare a gazelor naturale, de: 

 0.220 lei / kWh exclusiv TVA, accize, taxe și componente reglementate, conform tabelului anexat. 

Menționăm că noul preț propus reflectă nivelul prețurilor de pe piețele de gaze naturale pentru perioada 

următoare în condițiile modificărilor de circumstanțe valabile la data semnării contractului dintre Restart Energy 

și dumneavoastră și considerăm că ne permite să vă oferim în continuare servicii de calitate în condiții stabile, 

astfel cum am demonstrat și în ultimii ani. 

Ne întemeiem prezenta pe  

- dispozițiile art. 59 lit. j), din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, aprobat 

prin ordinul președintelui ANRE nr. 29/2016 („Regulamentul privind Furnizarea Gazelor 

Naturale”), art. 145 alin. (4) lit. e  din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 („Legea 

123/2012”), precum și pe  

- dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. e), 9 din Condițiile Generale de Furnizare a Gazelor Naturale la 

consumatorii casnici și asociațiile de proprietari („Condițiile Generale”), care completează 

prevederile Contractului de Furnizare a Gazelor Naturale („Contractul”) încheiat de dumneavoastră 

cu Restart Energy.  

Cele anterior precizate stabilesc cadrul general (legal și contractual) aplicabil relațiilor dintre 

dumneavoastră și Restart Energy.  

În mod special, avem în vedere art. 9 din Condițiile Generale care prevede faptul că modificarea 

circumstanțelor de la momentul încheierii Contractului (inclusiv modificarea condițiilor tehnico-economice) 

duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către Furnizor, fără a fi necesară amendarea Contractului. 

Astfel, la data prezentei, evoluțiile și dificultățile notorii de pe piețele (interne și internaționale) de gaze naturale 

au condus la creșteri considerabile ale prețurilor gazelor naturale și constituie o modificare de circumstanțe care 

îndreptățește Restart Energy la actualizarea prețului contractual. Cauzele acestor dificultăți sunt multiple inclusiv 

(i) scăderea producției interne de gaze naturale, mai ales pe fondul adoptării diferitelor acte normative cu impact 

direct asupra producătorilor de gaze naturale și efect descurajant din perspectiva investițiilor pe partea de 

producție, (ii) refuzul unora dintre producătorii / furnizorii 

 

 

 



 

 de gaze naturale cu care Restart Energy a încheiat contracte pentru asigurarea cantităților necesare de gaze 

naturale pentru alimentarea portofoliului propriu de a livra cantitățile contractate (sens în care Restart Energy 

acționează pe căile legale în încercarea de a obliga contractanții în cauză la respectarea obligațiilor asumate), (iii) 

scăderea semnificativă a cantităților de gaz natural înmagazinate, efect al unei ierni 2020/2021 lungi pe parcursul 

căreia au fost extrase din depozitele de înmagazinare subterană cantități considerabile de gaze naturale, (iv) 

creșterea consumului de gaze naturale la nivel național (mai ales în ceea ce privește consumul industrial de gaz) 

pe fondul reluării activităților economice după perioada de pandemie, (v) factori de natură externă, inclusiv faptul 

că Rusia a luat decizia să renunțe la ruta ucraineană de transport pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale 

a Europei, (vi) creșterea semnificativă (cu peste 100% comparativ cu anul 2020) a prețurilor la gaze naturale pe 

piețele interne de gaz (pe care Restart Energy este nevoită să achiziționeze gaze naturale având în vedere cele 

semnalate la punctul (ii) de mai sus), precum și alți factori. 

Restart Energy depune toate eforturile ca impactul modificărilor menționate mai sus să se resimtă cât mai 

puțin asupra consumatorilor finali, pentru a asigura continuitatea furnizării în cele mai bune condiții în 

circumstanțele menționate și pentru a consolida o relație de lungă durată cu dvs. în calitate de consumator. În 

sensul celor de mai sus, Restart Energy analizează în mod activ orice opțiuni disponibile pentru a compensa 

efectele nedorite ale acestei perioade dificile atât pe parcursul ei cât și după așteptata restabilire a condițiilor 

economice. 

În măsura în care noul preț nu corespunde așteptărilor dumneavoastră, vă reamintim că aveți dreptul să 

denunțați Contractul dumneavoastră de furnizare gaze naturale, în mod gratuit, prin transmiterea unei notificări 

scrise la nr. de fax 0356 414 173 sau pe adresa de e-mail: clienti@restartenergy.ro sau la punctul nostru de lucru din: 

Timișoara, str. Gheorghe Doja, nr. 11, et. 2, cod poștal 300195, jud. Timiș, cu respectarea termenului de preaviz de 

21 de zile, conform prevederilor art. 60 alin. 1 lit. k) din Regulamentul privind Furnizarea Gazelor Naturale precum 

și ale art. 143 alin. (1) lit. g), 145 alin. (4) lit. h) din Legea 123/2012 și ale art. 6, alin. 1 lit. g), 7 alin. 2 lit. e), l), 11 alin. 

(4) din Condițiile Generale. 

În numele întregii echipe Restart Energy, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o 

alegându-ne furnizorul dumneavoastră de energie electrică și/sau gaze naturale și vă asigurăm de întreaga noastră 

colaborare. Restart Energy dorește să asigure o informare corectă a consumatorilor finali, prezentând echilibrat 

realitatea din piața de gaze naturale, cauzele și factorii care determină creșterile de prețuri și repoziționarea 

necesară în raportul contractual de furnizare de gaze naturale încheiat cu dumneavoastră.  

Vă stăm la dispoziție în continuare la adresele de e-mail clienti@restartenergy.ro și la numărul de telefon  

0800 410 040.   

Cu stimă,       

Restart Energy One SA 
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Operator de 
Distributie 

Pret gaze 
naturale 

Tarif 
transport 

Tarif 
distributie 

Pret total fara 
TVA 

Pret total cu 
TVA 

AMARAD 0.220 0.011 0.03392 0.26492 0.31525 

B.E.R.G. SISTEM GAZ 0.220 0.011 0.03236 0.26336 0.31340 

CORDUN GAZ 0.220 0.011 0.02172 0.25272 0.30074 

CPL CONCORDIA 0.220 0.011 0.03319 0.26419 0.31439 

DELGAZ GRID  0.220 0.011 0.03026 0.26126 0.31090 

DESING PROIECT 0.220 0.011 0.029 0.26 0.30940 

DISTRIGAZ SUD 
REȚELE  

0.220 0.011 0.03013 0.26113 0.31074 

DISTRIGAZ VEST 0.220 0.011 0.03505 0.26605 0.31660 

EURO SEVEN IND. 0.220 0.011 0.02225 0.25325 0.30137 

GAZ EST 0.220 0.011 0.04134 0.27234 0.32408 

GAZ NORD EST 0.220 0.011 0.0389 0.2699 0.32118 

GAZ VEST 0.220 0.011 0.03058 0.26158 0.31128 

GAZMIR IAȘI 0.220 0.011 0.04229 0.27329 0.32522 

HARGAZ HARGHITA 
GAZ 

0.220 0.011 0.02924 0.26024 0.30969 

INSTANT 
CONSTRUCT COM. 

0.220 0.011 0.03582 0.26682 0.31752 

M.M. DATA 0.220 0.011 0.03183 0.26283 0.31277 

MĂCIN GAZ 0.220 0.011 0.02535 0.25635 0.30506 

MEGACONSTRUCT 0.220 0.011 0.03829 0.26929 0.32046 

MEHEDINȚI GAZ 0.220 0.011 0.03138 0.26238 0.31223 

MIHOC OIL 0.220 0.011 0.03355 0.26455 0.31481 

NORD GAZ 0.220 0.011 0.02597 0.25697 0.30579 

NOVA POWER & GAS 0.220 0.011 0.04391 0.27491 0.32714 

OLIGOPOL 0.220 0.011 0.03988 0.27088 0.32235 

PREMIER ENERGY 0.220 0.011 0.03274 0.26374 0.31385 

PREMIER ENERGY-
OTOPENI 

0.220 0.011 0.0109 0.2419 0.28786 

PREMIER ENERGY-
ZIMNICEA 

0.220 0.011 0.02102 0.25202 0.29990 

PRISMA SERV COM. 0.220 0.011 0.02959 0.26059 0.31010 

PROGAZ P&D 0.220 0.011 0.03015 0.26115 0.31077 

ROMGAZ 0.220 0.011 0.04819 0.27919 0.33224 

SALGAZ 0.220 0.011 0.03127 0.26227 0.31210 



 

TEHNOLOGICA 
RADION 

0.220 0.011 0.0328 0.2638 0.31392 

TULCEA GAZ 0.220 0.011 0.03047 0.26147 0.31115 

VEGA 93 0.220 0.011 0.02864 0.25964 0.30897 

DORNACOR INVEST 0.220 0.011 0.04963 0.28063 0.33395 

 

Pretul total contine tarifele reglementate de transport, distributie si de inmagazinare subterana a gazelor 

naturale conform cu reglementarile in vigoare, modificate periodic prin ordine emise de Autoritatea Nationala 

de Reglementare in domeniul Energiei. Tarifele mentionata in adresa sunt exprimate in lei/kWh. La pretul total 

se adauga TVA in valoare de 19%. 

 


