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1 | P a g e _  informare clienţi noncasnici _ eliminarea preţurilor finale reglementate 

 

Bucuresti, nr.     ...............   /01.07.2015 

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 a încetat 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 august 2015 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, aferent furnizării în regim negociat,fie prin negociere directă cu 
furnizorul a preţului şi a condiţiilor comerciale sau prin acceptarea unei oferte propuse de acesta, ori recurgând la selectarea furnizorului 
prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie public. 

c) Informații relevante pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, la adresa http://www.anre.ro/ro/gaze-
naturale/informatii-de-interes-public: (i) lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale; (ii) lista conţinând link-
urile către ofertele-tip publicate pe paginile de internet ale furnizorilor; (iii) lista operatorilor, titulari de licenţă de administrare a pieţelor 
centralizate de gaze natural 

d) În situația în care nu ați încheiat, în conformitate cu dispoziţiile art. 2 din Ordinul președintelui ANRE nr. 107/2014, un contract de 
vânzare-cumpărare a gazelor naturale, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015 furnizarea gazelor naturale se realizează în baza 
contractelor de furnizare a gazelor naturale în vigoare la data de 31 decembrie 2014, cu excepţia clauzelor din cuprinsul acestora privind 
preţul final reglementat. 

e) În situaţia în care nu vă exercitați, până la data de 31 august 2015, dreptul de eligibilitate şi nu încheiați cu subscrisa sau cu un alt 
furnizor, un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat, potrivit art. 3 alin 1 din 
Ordinul președintelui ANRE nr 107/2014, (i) până la data de 31 august 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 iar (ii) contractul transmis împreună cu prezenta notificare se consideră acceptat tacit şi, în consecinţă, 
încheiat începând cu data de 1 septembrie 2015, în condiţiile prevăzute de art. 1.196 alin 2 Cod Civil, cu excepţia situaţiei în care ne 
comunicați, până la data susmenționată, refuzul de semnare a contractului sau o solicitare de modificare/completare a condiţiilor/clauzelor 
contractuale, după caz. 

f) 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 
cuprinzând preţul propus începând cu data de 1 septembrie 2015, împreună cu propunerea de contract de vânzare- cumpărare a gazelor 
naturale aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat. 

e) Ataşăm prezentei notificări oferta de furnizare cuprinzând preţul propus începând cu data de 1 septembrie 2015 şi contractul de 
vânzare-cumpărare propus spre semnare. 

Cu stimă,  
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. 


