
 NOVA POWER & GAS SRL 
CIF: RO18680651 
Nr înregistrare: J12/4872/2007 

Calea Turzii Nr. 217 Cluj - Napoca, 400495 
Fax: +40 264 450 399 Tel:+40 264 450 401 
office@novapg.ro www.vreaulanova.ro 

CUM SCHIMBATI FURNIZORUL DE GAZE NATURALE 

 
 Odata cu deschiderea catre concurenta a pietelor de gaze naturale , a fost implementat cadrul 
legal care sa permita tuturor consumatorilor de gaze naturale , indiferent de natura consumului 
(casnic sau noncasnic), sa uzeze de dreptul de eligibilitate, adica sa isi alega furnizorul dorit si sa 
incheie cu acesta contracte pentru furnizarea gazelor naturale pentru locul sau locurile sale de 
consum.  
Astfel, in cazul in care opteaza pentru furnizarea negociata a gazelor naturale consumatorul de 
gaze naturale poate incheia contracte pentru furnizare negociata cu orice furnizor detinator de 
licenta de furnizare a gazelor naturale care activeaza in piata cu amanuntul, negociind cu acesta 
atat pretul, cat si clauzele contractului de furnizare.  
In vederea solicitării de oferte, consumatorul trebuie sa parcurgă lista furnizorilor de gaze 
naturale care activeaza pe piata cu amanuntul, iar dupa obtinerea acestora este recomandat sa se 
faca o analiza comparativa a informaţiilor conţinute în aceste oferte  
preţ 

durata 

modalitati de plata 

conditii de incetare a contractului, etc., 
 
astfel încât să se poată face alegerea potrivită.  
 
Etapele procesului de schimbare a furnizorului  
1.Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul finala 
optat pentru noul furnizor. Furnizorul poate fi oricare din operatorii economici detinatori 
delicenta de furnizare de pe teritoriul Romaniei, acest serviciu nefiind limitat la o anumita zona 
geografica de deservire. 
Lista furnizorilor de gaze naturale care activeaza pe piata cu amanuntul poate fi consultata prin 
accesarea linkului  
https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/gaze-naturale1391006232/lista-
furnizorilor-de-gaze-naturale-pe-piata-cu-amanuntul 
2.Pentru a încheia noul contract de furnizare a gaze naturale , clientul final are obligaţia de a 
transmite furnizorului nou cel puţin următoarele date: 
adresa locului de consum, 
denumirea furnizorului actual, 
codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de gaze naturale 
 copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului al solicitantului; 
 act de spatiu care sa ateste dreptul locativ. 
3.După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra 
preţului gazelor naturale, încheie contractul de furnizare a gazelor naturale.  
Contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data 
încetării contractului încheiat cu furnizorul actual. 
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4.Clientul final de gaze naturale este obligat să notifice furnizorului actual încetarea 
contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte. 
5.Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a 
furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare 
existent.Modelul de Notificare este prevăzut în anexa la procedura de schimbare a furnizorului. 
La solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a gazelor naturale 
încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare 
încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea. Pentru 
clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către OR 
(operatorul de retea) în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea 
indexului autocitit de clientul final. Dacă OR are suspiciuni privind corectitudinea indexului 
comunicat de clientul final sau dacă clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci OR 
determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire, iar în situaţia în 
care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a 
convenţiei de consum încheiată de clientul final respectiv.  
6.În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul/OR are 
obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor 
obligaţiilor de plată. Clientul final are obligaţia să plătească contravaloarea facturii până la 
termenul scadent. 
7.Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau 
tarife legate de parcurgerea acestuia. De asemenea, schimbarea furnizorului nu implică 
modificări de ordin tehnic. 

 


