
   
 

ANUNŢ TULCEA GAZ S.A. 

 

ÎN ATENŢIA CLIENŢILOR CASNICI CARE NU AU ÎNCHEIAT 

CONTRACTE PE PIAŢA CONCURENŢIALĂ DE GAZE NATURALE 

       Stimaţi clienţi, 

  Condiţiile comerciale din contractul dumneavoastră de furnizare gaze 

naturale ȋn regim reglementat au fost valabile până la data de 30 iunie 2021. 

Începând cu data de 01 iulie 2021, contractul aferent ofertei propuse de societatea 

noastră, se consideră acceptat tacit de către dumneavoastră, conform prevederilor 

art. 7 din Ordinul președintelui ANRE nr. 27/2020. 

În continuare vă puteţi exercita dreptul de eligibilitate prin alegerea unui 

furnizor de gaze naturale cu care să ȋncheiaţi un contract aferent furnizării gazelor 

naturale ȋn regim concurenţial. Noul contract de furnizare gaze naturale poate fi 

ȋncheiat cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de 

dumneavoastră dintre cei licenţiaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare 

ȋn Domeniul Energiei (ANRE). 

        În vederea încheierii unui contract aferent furnizării gazelor naturale în 

regim concurenţial, puteţi accepta orice ofertă-tip publicată de societatea noastră 

sau de către oricare alt furnizor de gaze naturale sau puteţi solicita unui furnizor o 

ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii 

acestora. 

 

     Pentru o analiză  comparativă a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale 

existente pe piaţă, puteţi accesa aplicaţia "Comparator oferte-tip de furnizare a 



gazelor naturale", online pe pagina de internet a ANRE, la adresa: 

http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, 

sau prin descărcarea aplicaţiei ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile. 

 

 Dacă doriţi să rămâneţi ȋn continuare client al societăţii Tulcea Saz S.A., 

oferta și contractul aferente furnizării gazelor naturale ȋn regim concurenţial 

propuse de Tulcea Gaz SA, pot fi consultate la punctul nostru unic de contact situat 

la sediul Tulcea Gaz SA din str. Isaccei, nr 73 sau pe pagina noastră de internet, 

la adresa www.tulceagaz.ro/Preţul Gazului/Liberalizare piaţă clienţi 

casnici/Contract furnizare GN Piaţa Liberă-Casnic . 

 

 Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la numărul de telefon 

0240/517491 interior 201- Contracte furnizare gaze naturale, la adresa de e-mail  

contracte@tulceagaz.ro sau direct la sediul societăţii Tulcea Gaz SA din str. 

Isaccei, nr 73 – program cu publicul:     -  luni,  miercuri, joi,  de la 08°°-173°  și 

marţi, vineri de la  08°°-16°°. 

 

 

Cu stimă, 

Tulcea Gaz SA 

 


