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Nr. _________________ 

  

      

      

 

Stimate client, 

 
Dorim sa va informam ca incepand cu data de 01 ianuarie 2015, piata gazelor naturale va fi 

complet liberalizata pentru clientii noncasnici, prin incetarea aplicabilitatii preturilor finale 

reglementate pentru clientii noncasnici, in conformitate cu prevederile art.179 alin.(2), lit.a) din 

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Astfel, pana la data de 31 decembrie 2014 trebuie sa va exercitati dreptul de eligibilitate prin 

alegerea furnizorului si negocierea directa a contractului de vanzare-cumparare cu acesta, deoarece 

dupa aceasta data va inceta aplicabilitatea preturilor finale reglementate pentru clientii noncasnici. 

In cazul in care alegeti sa va exercitati dreptul de eligibilitate si sa incheiati cu  S.C. 

TULCEA GAZ S.A. un contract de vanzare-cumparare aferent furnizarii gazelor naturale in 

regim negociat, oferta de furnizare a gazelor naturale pentru compania / institutia 

dumneavoastra, corespunzatoare categoriei si tipului de client final in care va incadrati, este 

cea prezentata atasat.  

Optiunile pe care le aveti in situatia  neacceptarii ofertei propuse de SC TULCEA GAZ S.A, 

prevazute conform  art. 4, lit.d) din Ordinul ANRE nr. 107/2014, sunt urmatoarele: 

1. posibilitatea exercitarii dreptului de eligibilitate prin incheierea unui nou contract prin 

negocierea acestuia cu S.C. TULCEA GAZ S.A., respectiv acceptarea ofertei tip atasata, sau 

schimbarea furnizorului de gaze naturale, cu precizarea ca “Lista operatorilor economici, 

titulari de licenta de furnizare a gazelor naturale” este publicata pe pagina de internet a 

Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei  www.anre.ro. 

2. asigurarea furnizarii gazelor naturale de catre S.C. TULCEA GAZ S.A., in baza contractului 

de furnizare a gazelor naturale in vigoare, la pretul final reglementat pana la data de 31 

decembrie 2014 si la pretul din oferta propusa si atasata prezentei notificari, incepand cu data 

de 1 ianuarie 2015 si pana la data la care veti incheia un contract de vanzare cumparare 

aferent furnizarii gazelor naturale in regim negociat, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2015. 

 

 

 

 

S.C.  TULCEA GAZ  S.A. 

 

 


