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1 | P a g e _  informare clienţi noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate 

 

Bucuresti, nr.     ...............   /….11.2014 

Către 
 

SC  … 
Sediul … 
Loc de consum … 

Dl/Dnei Administrator 
Ref:  Informare potrivit OANRDE nr. 107/2014 
 

Domnule administrator, 

a) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, încetează aplicabilitatea preţurilor finale reglementate pentru clienţii noncasnici, 
potrivit prevederilor art. 179 alin. 2 lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale  nr. 123/2012. 

b) Potrivit prev. art. 2 din Ordinul președintelui ANRE nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor 
naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate, până la data de 31 decembrie 2014 clienții 
noncasnici1 care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate2 şi nu au optat pentru furnizarea3 în regim negociat4 trebuie să îşi 
aleagă furnizorul de gaze naturale5 şi să încheie cu acesta un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, fie prin 
negociere directă a preţului şi a condiţiilor comerciale, fie prin acceptarea unei oferte-tip a furnizorului respectiv. 

c) În situația în care alegeți să vă exercitați dreptul de de eligibilitate şi să încheiați cu subscrisa un contract de vânzare-
cumpărare, aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat, anexem prezentei informări oferta noastră de furnizare a 
gazelor naturale în regim negociat. 

d) în situaţia neacceptării ofertei de furnizare a gazelor naturale în regim negociat propuse de subscrisa, până la data de 31 
decembrie 2014, aveți posibilitatea de opta potrivit art. 4 lit.d) din Ordinul președintelui ANRE nr. 107/2014, respectiv: 

(i) posibilitatea exercitării dreptului de eligibilitate prin încheierea unui nou contract prin negocierea acestuia cu furnizorul 
actual, respectiv acceptarea unei oferte-tip publicate de către acesta, sau schimbarea furnizorului de gaze naturale, cu 
precizarea că "Lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale" este publicată pe pagina de 
internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE;  
(ii) asigurarea furnizării gazelor naturale de către furnizorul actual în baza contractului de furnizare a gazelor naturale în 
vigoare, la preţul final reglementat până la data de 31 decembrie 2014 şi la preţul din oferta propusă de către acesta, 
începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi până la data încheierii de către clientul noncasnic a unui contract de vânzare-
cumpărare aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2015.  

e) În cazul în care până la data de 31 decembrie 2014 nu vă exercitați dreptul de eligibilitate și nu optați pentru furnizarea 
gazelor naturale în regim negociat prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare potrivit art. 3 alin 1 din Ordinul 
președintelui ANRE nr 107/2014, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2015 furnizarea gazelor naturale va fi asigurată de 
subscrisa, în baza contractului de furnizare a gazelor naturale în vigoare la data de 31 decembrie 2014, cu excepţia clauzelor 
din cuprinsul acestuia privind preţul final reglementat care vor fi susbsituite prin efectul art. 3 alin. 2 din același act normativ cu 
cele menționate în oferta noastră de furnizare a gazelor naturale în regim negociat anexată prezentei informări. 

În conf. cu prev. art. 4 din Ordinul președintelui ANRE nr. 107/2014, până la data de 31.12.2014 veți fi informați lunar cu 
privire la  aspectele de mai sus. 

Cu stimă, 
Ștefan YUAN 
Administrator 
S.C. EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L. 

                                                           
1 Lg. nr.123/2012,art. 100, pct. 28. client noncasnic - clientul care cumpără gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu. 
2 Lg. nr.123/2012 art. 100, pct. 24. client eligibil - clientul care este liber să cumpere gaze naturale de la un furnizor ales de acesta. 
3 Lg. nr.123/2012,art. 100, pct. 43. furnizarea gazelor naturale - activitatea comercială de vânzare a gazelor naturale,(..),către clienţi. 
4 Ordinul președintelui ANRE nr. 42/2012,art. 19.Furnizarea negociată a gazelor naturale se face în baza contractului comercial de furnizare negociată a 
gazelor naturale, la preţul şi în condiţiile negociate între furnizor şi clientul final de gaze naturale. 
5 Lg. nr. 123/2012, Art. 100, pct. 44. furnizor - persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de furnizare a gazelor naturale. 


