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Persoană contact Valabilitate ofertă 

 

Încheierea unui contract 

pentru furnizarea gazelor 

naturale îți aduce reduceri 

la serviciile prestate pentru 

instalația de utilizare. 

 

Ce trebuie să faci pentru a încheia 

un contract pentru furnizarea de 

gaze naturale: 

1. solicită o ofertă de la un 

reprezentant ENERGY GAS 

PROVIDER SRL prin una din 

următoarele căi: 

- email client@energy-gas.ro; 

- tel. 021 25 21 954. 

 

2. analizează cu atenție oferta 

primită și pregătește 

documentele necesare; 

3. solicită încheierea 

contractului. 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

SISTEM DETECȚIE ACUMULĂRI GAZ METAN 

WIRELESS (transmitere fără cablu) 
- pentru Asociațiile de Proprietari - 

Prețurile includ montajul, materialele auxiliare și toate taxele fiscale. 

Sistemul este compus din: 

- detectoare de gaz metan wireless montate în fiecare apartament; 

- receivere (dispozitive care recepționează semnalele trimise de detectoare) 

montate pe casa scării;  

- o electrovalvă montată în apropierea contorului general. 

Avantajele detectoarelor wireless: 

 semnalul de închidere a electrovalvei este trimis prin unde radio; 

 nu este nevoie de găurirea pereților pentru trecerea cablurilor; 

 calitatea superioară a detectoarelor asigură o funcționare corectă a 

sistemului, astfel electrovalva nu va fi acționată din alt motiv decât 

existența unei scurgeri de gaze; 

 receiverul are un display care afișează apartamentele de la care s-a 

produs alarma; 

 respectă legislația care prevede că toată instalația, inclusiv cea comună 

(coloanele), trebuie să fie asigurată împotriva eventualelor scurgeri de 

gaze. Electrovalva este montată în apropierea contorului general, astfel 

daca apare o scurgere de gaz la o îmbinare a instalației comune, gazele 

sunt oprite pe toată instalația. Acest lucru nu este posibil dacă s-ar monta 

câte o electrovalvă în fiecare apartament.  

 Informații 

”În camerele din apartamentele contorizate individual sau din apartamentele care nu 

sunt deservite de aparate consumatoare de combustibili gazoși ce sunt traversate de 

conductele instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce alimentează exclusiv 

aparatele de utilizare a gazelor naturale aferente celorlalte apartamente din cadrul 

unei clădiri de locuit multietajate, pentru asigurarea condițiilor de funcționare în 

siguranță se prevăd detectoare automate de gaze naturale care acționează, prin 

intermediul electroventilelor, asupra robineților de închidere a celor două instalații.” 

 Legislație 

Nr. rate 
Detector 

HOMPLEX 
Receiver 

HOMPLEX 

Electrovalvă MADAS 

(maxim 1 1/2”) 2” 

Fără contract pentru furnizarea gazelor naturale 
Plata  integrală 340 400 550 700 

3 355 415 565 715 
Condiții valabile la încheierea unui contract pentru furnizarea gazelor naturale. 

Plata integrală 340   306 400   360 550   495 700   630 
3 355   320 415   374    565   509 715   644 
6 360   324 430   387    580   522 730   657 

 

 Prețuri -lei- 


