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 Stimați clienți,  

 

 Vă informăm că Euro Seven Industry S.R.L., în calitate de operator licențiat pentru desfășurarea 

activității de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale pe raza localităților Bâcu, Bolintin-Deal, 

Cosoba, Joița, Mihai-Vodă, Săbăreni, județul Giurgiu, conform licenței nr. 1825/25.09.2013, efectuează 

lunar citirea grupurilor de măsurare de la locurile dvs. de consum și transmite indexul înregistrat către 

furnizorul dvs. Pe baza datelor colectate de către societatea noastră, furnizorul de gaze naturale ales (Euro 

Seven Industry S.R.L. sau un alt furnizor de gaze naturale) va emite factura de furnizare sau, după caz, de 

regularizare pentru perioada citită de către societatea noastră, în calitate de operator al sistemului de distribuție. 

Acest consum se va regăsi în factura dvs., ce va fi emisă pe baza cantității de gaze naturale pe care ați 

consumat-o. 

 Astfel, vă punem în vedere că citirea indexului de către operatorul sistemului de distribuție are 

prioritate asupra indexului autocitit.  

 În conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții 

finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 29/2016, „(1) Pentru determinarea cantităţii de gaze naturale furnizate 

clientului final în vederea emiterii facturii pe baza consumului efectiv realizat, operatorul 

conductei/sistemului la care este racordat locul de consum al clientului final are obligaţia să efectueze 

citirea indexului echipamentului de măsurare la intervale determinate, cu respectarea următoarelor 

principii: 

 a) intervalul de citire a indexului echipamentului de măsurare stabilit de către operator, în 

vederea determinării cantităţii de gaze naturale furnizate unui client casnic, nu trebuie să depăşească 3 

luni; 

 b) intervalul de citire a indexului echipamentului de măsurare stabilit de către operator, în vederea 

determinării cantităţii de gaze naturale furnizate unui client noncasnic, nu trebuie să depăşească 6 luni. 

 (2) Cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, corespunzătoare intervalului dintre două citiri 

consecutive ale operatorului se determină prin diferenţă între indexul nou citit la sfârşitul intervalului de 

citire şi indexul vechi citit la sfârşitul intervalului de citire anterior.” 

 Citirea lunară a grupurilor de măsurare de către reprezentanții societății noastre se realizează în vederea 

aplicării schemelor și măsurilor de sprijin adoptate de către Guvernul României la cantitatea de gaze naturale 

efectiv consumată de către dvs. în fiecare lună, pentru a evita efectuarea de regularizări succesive.  

 Prin urmare, puteți transmite în continuare lunar indexul autocitit, însă așa cum am indicat anterior, 

Euro Seven Industry S.R.L. va realiza citirea lunară a grupurilor de măsurare pentru aplicarea de către 

furnizorii dvs. a schemelor de sprijin la valoarea real înregistrată la locul dvs. de consum. Astfel, În cazul în 

care alegeți să nu transmiteți lunar indexul autocitit, valoarea facturii va fi calculată luând în considerare fie 

indexul citit de către operatorul de distribuție, fie un index estimat, pe baza convenției de consum. 
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 Cu deosebită considerație,  

 

 Echipa Euro Seven Industry S.R.L. 


