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SOCIETATE IN INSOLVENTA
INFORMARE privind liberalizarea pietei gazelor naturale
Stimate client,
De la 1 iulie 2020 preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale au fost
eliminate, in conformitate cu prevederilor art. 179 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice si a
gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin urmare, este dreptul dumneavoastra de a incheia un contract de furnizare gaze naturale
in regim concurential. Noul contract de furnizare poate fi incheiat cu societatea noastra sau cu oricare
alt furnizor licentiat de gaze naturale ales de dumneavoastra dintre cei licentiati de către Autoritatea
Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
Pentru incheierea unui contract de furnizare a gazele naturale in regim concurenţial, puteti
accepta oferta-tip publicata de societatea noastra sau de la oricare alt furnizor de gaze licentiat; puteti
solicita o noua oferta cu conditiile comerciale si pretul de furnizare in vederea negocierii acestora ori
puteti recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitatie/achizitie publica, daca este
cazul.
Daca doriti sa efectuaţi o analiza comparativa a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale
existente pe piata, puteti accesa aplicatia "Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale",
online pe pagina de internet a ANRE, la adresa: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparatoroferte-tip-de-furnizare-a-gn, sau prin descarcarea aplicatiei ANRE pe dispozitivele dumneavoastra
mobile.
Schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit si nu implica
modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale pe care il alegeti.
In situatia in care nu veti incheia un contract de furnizare a gazelor naturale în regim
concurenţial, furnizarea gazelor naturale la locul dumneavoastră de consum se realizeaza in
continuare, in baza contractului de furnizare a gazelor naturale in vigoare la data de 30 iunie 2020 la
pretul afisat pe site societatii noastre in sectiunea „Preturi si tarife”, pana la data la care
dumneavoastra veti incheia un contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential, dar nu
mai tarziu de data de 30 iunie 2021, in conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul nr. 27/2020 al
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea unor masuri
privind furnizarea gazelor naturale la clientii casnici in perspectiva eliminarii preturilor reglementate.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numerele de telefon:
Tel: 0262 – 319555 sau FAX: 0262 - 319449
Adresa de e-mail: office@berggaz.ro
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