PROCEDURA, ETAPELE SI DOCUMENTELE NECESARE PROCESULUI DE SCHIMBARE
A FURNIZORULUI
Alegerea furnizorului nou de gaze naturale Consumatorul (non)casnic are dreptul de a
alege tipul de contract de furnizare si, in functie de acesta, unul sau mai multi furnizori
de gaze naturale pentru fiecare loc de consum. Va recomandam, in prealabil, sa solicitati
si sa analizati comparativ ofertele mai multor furnizori de gaze naturale Procedura de
schimbare a furnizorului de gaze naturale poate fi gestionată de consumatorul final sau
de furnizorul nou, în baza procurii de reprezentare a consumatorului final, întocmite cu
respectarea prevederilor Codului Civil. Pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale,
consumatorul final este obligat să notifice, în termen de 20 de zile calendaristice înainte
de data propusă pentru rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale, furnizorul
actual şi operatorul de reţea în legătură cu intenţia de a rezilia contractul de furnizare a
gazelor naturale. Pentru a putea schimba furnizorul de gaze naturale, consumatorul final
este obligat, în termenele şi în condiţiile stabilite, să achite integral toate facturile, emise
pentru locul (-urile) de consum la care se preconizează schimbarea furnizorului de gaze
naturale şi rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale. În cazul în care,
urmare a suspendării procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale, va fi
depăşită data propusă pentru rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale,
indicată în notificarea privind schimbarea furnizorului de gaze naturale, procedura de
schimbare a furnizorului de gaze naturale urmează a fi repetată. Notificarea trebuie să
fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia consumatorului final de a schimba
furnizorul actual, să precizeze în scris data încetării contractului de furnizare a gazelor
naturale, existent, datele de identificare ale furnizorului nou şi trebuie să corespundă
modelului stabilit. În cazul în care contractul de prestare a serviciului de transport al
gazelor naturale, contractul de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale
pentru locul (-urile) de consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului de gaze
naturale este încheiat între operatorul de reţea şi furnizorul actual sau în cazul în care
consumatorul final cu care este încheiat contractul de prestare a serviciului de transport
al gazelor naturale, contractul de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale
doreşte ca respectivul contract să fie încheiat între operatorul de reţea şi furnizorul nou,
consumatorul final indică persoana cu care operatorul de reţea urmează să încheie
contractul de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, contractul de
prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale (cu consumatorul final sau cu
furnizorul nou). Furnizorul actual şi operatorul de reţea informează consumatorul final
despre primirea notificării, prin poştă electronică sau prin alte mijloace de comunicare,
în prima zi lucrătoare după primirea ei. Modelul de notificare de denuntare unilaterala a
contractului de furnizare a gazelor naturale este anexat.

Catre : Vechiul Furnizor

NOTIFICARE
De denuntare unilaterala a contractului de furnizare a gazelor naturale incheiat intre
....................... si ................................. In conformitate cu Legea Gazelor nr. 123/2012 cu
completarile si modificarile ulterioare, privind schimbarea furnizorului de gaze naturale,
cu completarile si modificarile ulterioare, Consumatorul de gaze naturale :
……………………cu sediul ……………………..înscrisa în Registrul Comerţului cu nr.
………………………. cod fiscal ……………………….., având cont de virament nr.
……………………………………., deschis la ………………………………., reprezentată legal
prin……………………………, notifica prin prezenta incetarea contractului de de furnizare a
gazelor naturale, cu efect la data de …………………………….. Valoarea totala a facturilor
restante la data prezentei notificari, emise in baza contractului mentionat este de
……………………… lei.
Datele de identificare ale noului nostru furnizor sunt urmatoarele:
EURO SEVEN INDUSTRY SRL ., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti,
Str Horatiu nr 11,Sector 1, Tel/fax: ++0374 627 726; ++0374 092 081,
email office@euro7.ro, cod unic de inregistrare 13310879, înscrisa în Registrul
Comertului cu nr. J 40/7881/2000, cont virament nr. RO61 FNNB 0075 0262
2597 RO03 – CREDIT EUROPE BANK, Suc. Delfinului
avand Licenta de Furnizare Gaze nr. 1826/2013 emisa de ANRE, reprezentata prin
Director General
Cong Yan
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