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Subiectul comunicării: Activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică
Vă transmitem alăturat în conformitate cu Ordinul ANRE 96/2015 Raportarea privind
activitatea de informare a clienţilor finali ai SNGN ROMGAZ SA pentru anul 2019.
Pe parcursul anului 2019 societatea noastră a încheiat contracte de furnizare energie electrică
cu 10 clienţi noncasnici racordaţi direct la barele centralei, în baza licenţei de producere a energiei
electrice, care au avut un consum total 1140,978 MWh.
Aceşti clienţi sunt informaţi pe site-ul romgaz www.romgaz.ro în ceea ce priveşte Oferta tip
vânzare energie electrică care conţine preţurile şi tarifele practicate şi condiţiile standard ofertă.
De asemenea sunt informaţi cu privire la Procedura cadru privind obligaţia furnizorilor de
soluţionare a plângerilor clienţilor finali, Procedura interna privind înregistrarea, investigarea şi
soluţionarea petiţiilor primite de la consumatori şi Legislaţia care reglementează domeniul
furnizării energiei el<
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ANEXA NR.2
Ordin ANRE 96/2015

RAPORT
privind activitatea de informare a clienţilor finali
I.Domeniul şi modalităţile alese pentru desfăşurarea activitatilor de informare

Domeniul (conform art.6 din regulament)

Modalitatea

Nr acţiuni

1 Drepturile si obligaţiile clienţilor finali

www.romgaz.ro

1

2 Preţurile şi tipurile de tarife practicate

www.romgaz.ro

2

Modalităţile de măsurare, facturare, conţinutul facturii şi
3 mijloacele de plată

www.romgaz.ro

1

4 Principalele clauze ale contractului de furnizare

www.romgaz.ro

1

Principalele condiţii generale de contractare, inclusiv
durata contractului, condiţiile de reînnoire şi renunţare la
5 servicii, denunţarea unilaterală a contractului

www.romgaz.ro

1

www.romgaz.ro

1

Nr.crt

Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de
6 soluţionare a plângerilor clienţilor finali
Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de
7 schimbare a furnizorului
Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de
8 soluţionare /mediere a neînţelegerilor precontractuale
Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de
9 soluţionare a disputelor contractuale
Principalele acte normative care reglementează domeniul
energiei electrice şi al gazelor naturale, relevante pentru
10 clienţii finali
Alte intormaţn de interes pentru clienţii tinali, inclusiv cele
privind eficienţa energetică prevăzute la art.ll alin. (5)
lit.d) pct.(ii) şi (iii) şi lit. F) din Legea privind eficienţa
11 energetică nr.121/2014.
Procedura interna privind inregistrarea , investigarea
12 si soluţionarea petiţiilor primite de la consumatori

.

www.romgaz.ro

1

II.Numărul solicitărilor de informaţii
Nr.crt

Modalitate de informare

Nr solicitări

1 Compartimentul de informare
2 Pagina proprie de internet
3 Telefonic

BPCSP-SPEE lemut

10

www.romgaz.ro

-

265471334

-

III. Primele 5 subiecte des întâlnite cel mai des în apelurile telefonice şi sinteza modului de rezolvare

Sinteza modului de
rezolvare

1

Subiect
-

2

-

-

3
4

-

-

-

-

5

-

-

Nr.crt

Director Comercial
Maria Oprea

-

Sef B.Rap ANRE DEN Sinteza
Daniela Botezan

