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INFORMARE  

privind eliminarea prețurilor reglementate de ANRE pentru  
furnizarea gazelor naturale la clienții casnici 

 
 

Aşa cum te-am informat în perioada mai-iunie 2020, începând cu data de 1 iulie 2020 piaţa gazelor naturale 
s-a liberalizat şi, astfel, preţurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici, categorie în care te 
regăseşti, nu mai sunt stabilite de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)*. 
 
Ce înseamnă acest lucru pentru tine? 
 
• Ai dreptul să închei un contract nou în piaţă liberă, aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial. 

Acesta poate fi semnat cu noi, furnizorul tău actual sau cu orice alt furnizor de gaze naturale, prin 
acceptarea unei oferte selectate de tine sau printr-un proces de licitaţie/achiziţie publică. Schimbarea 
furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, fără costuri suplimentare și nu implică modificări de 
ordin tehnic, indiferent de furnizorul pe care îl alegi. 

• Dacă doreşti să compari ofertele disponibile în piaţă liberă poţi accesa aplicația Comparator oferte-tip de 
furnizare a gazelor naturale disponibilă online pe anre.ro, la adresa: http://www.anre.ro/ro/info-
consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn sau poţi descărca aplicaţia ANRE pe dispozitivul tău 
mobil.  

• În acest moment îţi furnizăm gaze naturale la preţul ofertei noastre tip comunicate anterior, ENGIE Gas 
Start, în baza contractului reglementat**. Poţi încheia un contract pentru această ofertă dacă ne trimiţi 
decizia ta. Este important de reţinut că trebuie să închei un contract în piaţă liberă până la data de 30 iunie 
2021.  

• Pe parcursul schimbării contractului tău din piaţă reglementată într-un contract în piaţă liberă, gazele 
naturale vor fi furnizate în continuare şi nu vor fi oprite niciun moment. Trebuie doar să te asiguri că eşti 
cu plata facturilor la zi şi că instalaţia ta funcţionează în parametrii optimi.  

Aşadar, poţi alege orice ofertă de furnizare gaze naturale consideri că este potrivită nevoilor tale. Fie că îţi 
doreşti doar furnizare de gaze naturale, fie că vrei şi alte servicii sau echipamente incluse, noi îţi recomandăm 
să închei contractul tău online şi să rezolvi totul rapid, direct de la tine de acasă.  
 
Intră pe engie.ro pentru a vedea toate ofertele nostre ce pot fi contractate sigur şi în doar câţiva paşi online.  
 
Suntem alături de tine pe parcursul acestei schimbări, iar dacă ai întrebări poţi accesa oricând pagina 
engie.ro/liberalizare-gaz/ şi ne poţi contacta prin formularul de contact de pe engie.ro/contact/ sau la numărul 
021.9366, de luni până vineri, în intervalul orar 08:30 -19:00.  

Echipa ENGIE 

 
 
 
 
 
 
 
Informarea se adresează tuturor clienţilor casnici din portofoliul ENGIE Romania care la data transmiterii nu şi-au exercitat 
dreptul de eligibilitate şi nu au încheiat un contract de furnizare gaze naturale în piaţă liberă.   
 
_____________________ 
 
*Încetarea aplicabilității prețurilor finale reglementate de către ANRE începând cu data de 1 iulie 2020 este realizată conform prevederilor 
legale în vigoare, mai precis art. 179 alin. (2) lit. b din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și 
completările ulterioare. 
**Conform Ordinului nr. 27/2020, începând cu data 1 iulie 2020 au fost eliminate preţurile reglementate de ANRE pentru furnizarea gazelor 
naturale către clienții casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în piaţa liberă. 

https://www.anre.ro/
https://www.engie.ro/
https://www.engie.ro/liberalizare-gaz/
https://www.engie.ro/contact/
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