
 

 

 

 

Raport intermediar 
 

al investigației privind sectorul gazelor naturale din România 

în contextul liberalizării activității de furnizare a gazelor 

naturale către clienții casnici 

 

 

 

Versiune neconfidențială 

 

 

 

Versiune inițială: 14.09.2020 

Editări ulterioare: 21.09.2020, 14.10.2020 

 

 

 

Echipa de investigație: 

Oana Alexandru – raportor 

Anca Șofran – membru 

Evgheni Draganov – membru 

Dumitru Brezoi – membru 

 

  



Raport intermediar al investigației privind sectorul gazelor naturale din România în contextul         2 

liberalizării activității de furnizare a gazelor naturale către clienții casnici 

 
 

 

Cuprins 

 

Preambul .................................................................................................................................. 3 

Sumar executiv ........................................................................................................................ 4 

1. Scurt istoric al liberalizării activității de furnizare a gazelor naturale ................... 13 

2. Evaluarea situației pre- și post-liberalizare (cu accent asupra lunii iulie 2020) ... 14 

2.1. Numărul de clienți casnici de gaze naturale ...................................................... 15 

2.2. Numărul de furnizori care se adresează clienților casnici de gaze naturale . 16 

2.3. Ponderile furnizorilor ce se adresează clienților casnici de gaze naturale .... 18 

2.3.1. Ponderile în segmentul furnizării în regim concurențial .......................... 18 

2.3.2. Ponderile în segmentul furnizării în regim reglementat ........................... 19 

2.4. Numărul de furnizori prezenți cu oferte-tip de gaze naturale ........................ 20 

3. Discuție privind o anumită clauză contractuală întâlnită în ofertele furnizorilor 

de gaze naturale .................................................................................................................... 21 

3.1. Selecție a unor oferte de gaze naturale ................................................................ 21 

3.2. Simulări ale impactului abonamentului asupra facturii unor consumatori 

casnici de gaze naturale .................................................................................................... 21 

4. Evaluarea clauzelor contractuale din ofertele-tip și contractele de furnizare a 

gazelor naturale în regim concurențial pentru consumatorii casnici ............................ 29 

5. Opinia furnizorilor de gaze naturale cu privire la procesul de liberalizare ......... 40 

6. Concluzii și recomandări .............................................................................................. 43 

Anexă ...................................................................................................................................... 47 

 

  



Raport intermediar al investigației privind sectorul gazelor naturale din România în contextul         3 

liberalizării activității de furnizare a gazelor naturale către clienții casnici 

 
 

 

Preambul 

În luna iulie 2020, Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind sectorul 

gazelor naturale din România, în contextul liberalizării activității de furnizare a 

gazelor naturale către clienții casnici1. Investigațiile sectoriale sunt instrumente 

folosite în mod curent de autoritățile de concurență, prin care acestea vizează în 

special identificarea și atenuarea unor posibile ineficiențe în modalitatea de 

funcționare a piețelor, dar care pot conduce și la declanșarea ulterioară a unor 

investigații de încălcare a normelor de concurență. 

Prezentul raport intermediar se bazează pe date și informații colectate în mod direct 

de Consiliul Concurenței de la furnizorii de gaze naturale, precum și pe date și 

informații primite din partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei (ANRE). Continuarea bunei colaborări dintre autoritatea de concurență și 

cea de reglementare este pe deplin apreciată și este considerată esențială pentru 

derularea cu succes a investigației sectoriale, în interesul consumatorilor de gaze 

naturale.  

Pe parcursul derulării investigației sectoriale, ce va urmări întreaga durată a 

procesului de liberalizare, Consiliul Concurenței își propune elaborarea mai multor 

rapoarte intermediare privind investigația, care depind însă și de disponibilitatea 

datelor și informațiilor relevante cu privire la procesul de liberalizare. 

 

 

 

  

 
1 Investigație declanșată prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 717/2020. 
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Sumar executiv 

Documentul de față debutează cu un foarte scurt istoric al liberalizării activității de 

furnizare a gazelor naturale, furnizarea la nivelul clienților casnici fiind complet 

liberalizată de la 1.07.2020. 

Urmează apoi o secțiune care prezintă situația pre-liberalizare (perioada ianuarie-

iunie 2020) și post-liberalizare (în special luna iulie 2020). Această situație este 

ilustrată prin prisma câtorva indicatori de bază, respectiv numărul de clienți casnici 

din segmentul furnizării în regim reglementat și în regim concurențial, numărul de 

furnizori care se adresează clienților casnici de gaze naturale, ponderile deținute de 

furnizorii care se adresează clienților casnici de gaze naturale, precum și numărul de 

furnizori prezenți cu oferte-tip de gaze naturale. 

În ceea ce privește numărul de clienți casnici de gaze naturale, la 30.06.2020, deci 

înaintea debutului liberalizării, în România erau 3.378.722 de consumatori casnici 

cărora li se furnizau gaze naturale în regim reglementat, din care 99,97% se încadrau 

în categoria de consum C1 (consum anual mai mic de 280 MWh). La aceeași dată, 

furnizarea de gaze naturale se realiza în regim concurențial pentru 465.752 de 

consumatori casnici, ceea ce înseamnă că pentru 12,1% din numărul total de 

consumatori casnici furnizarea se realiza deja în regim concurențial la data de 

1.07.2020. 

Datele colectate de Consiliul Concurenței arată că ponderea în total a clienților 

casnici cărora li se furnizau gaze naturale în regim concurențial s-a majorat de la 

circa 7,8% în ianuarie 2020 la 12,1% la mijlocul anului, ajungând la circa 19% în iulie 

2020 (urmare a exercitării dreptului de eligibilitate de către aproximativ 265.000 de 

clienți casnici în luna iulie). Cu toate acestea, se remarcă faptul că doar 2% din 

clienții casnici care au trecut în regim concurențial în luna iulie au făcut acest lucru 

concomitent cu schimbarea furnizorului de la care achiziționau gaze naturale în 

regim reglementat. 

Înainte de liberalizarea completă a activității de furnizare a gazelor naturale pentru 

consumatorii casnici, pe piața gazelor naturale din România activau 86 de furnizori. 

Mai puțin de jumătate dintre furnizorii prezenți pe piață se adresau clienților casnici, 

o parte furnizându-le acestora gaze naturale în regim reglementat, o parte în regim 

concurențial și o parte în ambele modalități (restul furnizorilor preferau să furnizeze 

gaze naturale consumatorilor industriali, care asigură consumuri mult mai ridicate 

per client, dar cel mai probabil și marje comerciale mai reduse). Numărul 
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furnizorilor cu portofoliu de clienți casnici în regim concurențial a crescut ușor în 

prima lună de liberalizare, de la 36 la 39 de furnizori. 

Secțiunea 2 a prezentului raport prezintă și informații privind ponderile deținute de 

furnizorii de gaze naturale în segmentul furnizării în regim concurențial, respectiv în 

regim reglementat. La acest moment, ponderile sunt calculate la nivel de 

întreprinderi, nu la nivelul grupurilor din care acestea fac parte, și prin raportare 

mai degrabă la numărul de clienți casnici din portofoliu, nu la cantitățile de gaze 

naturale consumate de aceștia. Modalitățile de evaluare a ponderilor furnizorilor de 

gaze naturale vor fi extinse și dezvoltate în următoarele rapoarte intermediare ale 

investigației sectoriale. 

Din datele pe care le deținem remarcăm faptul că [...]. De asemenea, este demn de 

subliniat faptul că, în perioada 1-24.07.2020, 92,2% dintre clienții casnici cărora li se 

furnizau gaze naturale în regim reglementat au fost pasivi (nu și-au exercitat dreptul 

de eligibilitate). Dintre cei care au trecut în regim concurențial, 98,1% nu au schimbat 

vechiul furnizor în acest proces [...]. 

Datele arată că aproximativ 5.000 de clienți casnici au schimbat regimul de furnizare 

și, concomitent, și furnizorul de gaze naturale [...]. Drept urmare, furnizarea de gaze 

naturale către clienții casnici a rămas una puternic concentrată. Mai exact, în ceea ce 

privește furnizarea în regim concurențial, [...] HHI se ridică la 3,438 de unități. În 

ceea ce privește furnizarea în regim reglementat,[...] HHI se ridică la 4,460 de unități. 

La finele lunii mai 2020, deci cu o lună înainte de debutul liberalizării, comparatorul 

ANRE2 al ofertelor de gaze naturale includea oferte-tip pentru 46 de furnizori, 

societăți care aveau deja în portofoliu clienți casnici cărora le furnizau gaze naturale 

în regim concurențial, precum și furnizori care încercau să atragă astfel de 

consumatori. În luna iulie 2020, numărul de furnizori cu oferte-tip incluse în 

comparator a crescut semnificativ, la 61 de societăți, ceea ce arată interesul crescut al 

furnizorilor de gaze naturale autohtoni pentru clienții casnici de gaze naturale. În 

luna august 2020, 62 de furnizori aveau oferte-tip publicate în comparatorul ANRE. 

Secțiunea 3 include o trecere în revistă a principalelor elemente incluse în unele 

oferte-tip publicate în comparatorul online al ANRE, care arată că aceste oferte diferă 

semnificativ între ele, atât în ceea ce privește prețul gazelor naturale, cât și condițiile 

contractuale (preț fix/variabil, cu/fără abonament, contract pe perioadă 

determinată/nedeterminată, cu/fără garanții etc.). O discuție suplimentară este 

dedicată abonamentului pe care îl includ în oferte furnizorii de gaze naturale, fiind 

realizate simulări ale impactului acestui abonament în câteva cazuri concrete de 
 

2 Disponibil la https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn. 
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consumatori casnici. Considerăm că astfel de calcule ar trebui realizate de 

consumatorii casnici înainte de adoptarea deciziei cu privire la o anumită ofertă de 

gaze naturale. Aceasta întrucât includerea în ofertă a abonamentului poate conduce 

la facturi mai mari pentru unii consumatori, în timp ce pentru alții poate genera 

reduceri ale valorii facturii, în funcție de consumul efectiv de gaze naturale al acelor 

consumatori, de valoarea abonamentului zilnic, precum și de diferența de preț dintre 

ofertele analizate. 

Clauzele contractuale din ofertele diverșilor furnizori de gaze naturale care se 

adresează clienților casnici au necesitat o analiză separată și un efort consistent din 

partea autorității de concurență. Această analiză este inclusă în Secțiunea 4 a 

prezentului raport preliminar. 

Deși majoritatea întreprinderilor ofertante au respectat reglementările specifice ale 

ANRE, ofertele-tip și contractele de furnizare a gazelor naturale cuprind și clauze 

care pot genera bariere în calea clienților casnici de a alege în deplină cunoștință de 

cauză cele mai potrivite condiții de furnizare, putând chiar bloca, fie și temporar, 

posibilitatea acestora de a schimba furnizorul de gaze naturale. Astfel, din analiza 

documentelor transmise de întreprinderi ca răspuns la solicitarea Consiliului 

Concurenței, se pot formula anumite concluzii preliminare referitoare la: 

Oferta-tip și clauzele contractului     Au fost identificați furnizori care, deși își 

prezintă ofertele ca având un preț fix al gazelor naturale pentru o anumită perioada 

contractuală, includ clauze de adaptare a condițiilor contractuale 

(adaptare/modificare a prețului de furnizare în funcție de condițiile sau evoluția 

pieței de gaze naturale) în condițiile generale de furnizare. De asemenea, au fost 

identificate și oferte-tip care nu mai includ clauza prețului fix în conținutul 

contractului, deși oferta prevede un nivel constant al prețului de furnizare a gazelor 

naturale pentru un interval prestabilit de timp (în schimb se indică generic că prețul 

de furnizare va fi corelat cu evoluția pieței). 

Includerea în prețul final al gazelor naturale a unui abonament zilnic     Deși mulți 

furnizori au inclus un abonament zilnic atât în cuprinsul ofertei, cât și în conținutul 

contractului de furnizare, cu excepția unui singur document analizat, nu au fost 

identificate dispoziții contractuale care să dezvolte și/sau să enumere serviciile 

asociate sau incluse și care sunt acoperite prin plata acestui abonament. 

Termenele de plată a facturilor pentru consumul de gaze naturale     Anumiți 

furnizori impun termene de plată pentru achitarea facturilor care pot fi considerate 

prea scurte, depășirea acestora, chiar fără a exista o culpă din partea clientului final 

casnic, justificând perceperea unor penalități calculate pentru fiecare zi de întârziere 
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(la rândul lor, aceste penalități sunt stabilite la un nivel ridicat în unele cazuri – 

detalii mai jos). 

Facturarea consumului de gaze naturale     Au fost identificate dispoziții 

contractuale care limitează opțiunea clientului de a alege modalitatea de comunicare 

a facturii, prevăzând o creștere a prețului de furnizare a gazelor naturale pentru 

comunicarea facturilor în format tipărit. De asemenea, au fost identificați furnizori 

care își rezervă dreptul de a modifica perioada de emitere a facturii fără încheierea 

unui act adițional la contract. Din punctul nostru de vedere, impunerea unor astfel 

de condiții încalcă dispozițiile normative. 

Garanțiile solicitate clienților casnici     Anumite oferte/contracte de furnizare 

cuprind unele garanții ce pot fi considerate excesive și impun instrumente de 

garantare disproporționate în raport cu riscul asigurat (de exemplu, ipoteci 

imobiliare), ceea ce afectează posibilitatea clienților casnici de a opta în favoarea 

anumitor furnizori și a ofertelor acestora, implicând totodată costuri suplimentare pe 

care nu toți clienții casnici și le pot permite. 

Penalitățile de întârziere în caz de neexecutare la termen a obligațiilor de plată     

Au fost identificate oferte/contracte care stabilesc valori foarte ridicate ale 

penalităților de întârziere în caz de neexecutare sau executare cu întârziere a 

obligațiilor de plată (de exemplu, penalități egale cu dublul nivelului dobânzii 

reglementate de legislația de procedură fiscală, și anume 0,04% pe zi din suma 

neachitată la scadență, precum și penalități în cotă de 0,1% pentru fiecare zi de 

întârziere). În plus, în cazul ofertelor elaborate de anumiți furnizori, deși condițiile 

contractuale de furnizare folosite de aceștia prevăd plata unor penalități de 

întârziere, nivelul acestora nu este prevăzut expres. De asemenea, au fost identificate 

clauze contractuale ce prevăd că penalitățile de întârziere pot depăși valoarea 

debitului asupra căruia sunt calculate. 

Termenele pentru acceptarea/refuzul modificării/adaptării condițiilor contractuale 

și/sau majorării prețului de furnizare a gazelor naturale     Stipularea unor termene 

scurte pentru exercitarea dreptului de denunțare a contractului de furnizare în caz 

de modificare/completare, respectiv majorare a prețului/tarifului practicat (e.g. 5 zile 

de la primirea notificării, 10 zile de la primirea notificării), nu de puține ori 

insuficiente pentru înțelegerea și evaluarea noilor condiții comerciale și de preț, este 

de natură a afecta însăși substanța acestui drept, clienții casnici putând fi puși în 

situația de a accepta tacit, prin simpla expirare a acestor termene contractuale, 

modificări care se pot dovedi păgubitoare pentru aceștia. 

Neînștiințarea clienților despre modificarea componentelor prețului final al 

gazelor naturale     Au fost identificate clauze care exonerează furnizorii de obligația 
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legală de a înștiința clienții finali despre modificarea prevederilor contractuale 

întemeiate pe dispoziții ale actelor normative, a fortiori și în cazul componentelor 

reglementate ale prețului final al gazelor naturale. 

Încetarea contractelor de furnizare a gazelor naturale     Majoritatea contractelor 

analizate enumeră cauzele care pot duce la încetarea furnizării, prevăd clauze care 

dau dreptul atât furnizorilor, cât și clienților finali de a rezilia sau denunța 

contractele de furnizare a gazelor naturale. Au fost identificați și furnizori care nu 

prevăd expresiss verbis clauze de încetare a raporturilor contractuale, în aceste situații 

fiind aplicabile dispozițiile atât din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor 

naturale, cât și din reglementările specifice ale ANRE. 

Analiza a arătat însă că, în cazul ofertelor și/sau contractelor folosite de anumiți 

furnizori, clauzele acestora nu respectă anumite termene impuse de reglementările 

specifice în vigoare. Astfel, unele clauze contractuale fie reduc considerabil 

termenele impuse de normele legale (e.g. preaviz de minim 2 zile lucrătoare, 5 zile 

calendaristice, în situația întreruperii furnizării gazelor naturale), fie nu prevăd deloc 

un astfel de preaviz, anumiți furnizori considerându-se chiar și exonerați de orice 

obligație contractuală privind livrarea gazelor naturale după expirarea unui termen 

scurt de la data scadenței facturii. 

Au fost, de asemenea, identificate clauze care conduc la costuri ce vor fi suportate de 

către client în cazul schimbării furnizorului (conform prevederilor legale, dreptul de 

a schimba furnizorul în termen de 21 de zile este recunoscut ca fiind gratuit). În acest 

sens, putem menționa clauze care: 

• obligă clientul casnic să achite furnizorului toate costurile suportate ca urmare a 

constituirii stocului minim de gaze naturale pentru acest client; 

• obligă clientul casnic să preia integral capacitatea de transport rezervată pe 

puncte de intrare și pe puncte de ieșire în/din sistemul național de transport al 

gazelor naturale; 

• obligă clientul casnic la plata în favoarea furnizorului, cu titlu de despăgubiri, a 

unor sume de bani. 

Restrângerea dreptului clientului casnic de a invoca impreviziunea și de a solicita 

modificarea/adaptarea condițiilor contractuale de furnizare      Analiza a identificat 

anumiți furnizori care transferă întregul risc contractual în sarcina clienților finali, 

obligându-i să își asume riscul cu privire la apariția unor împrejurări excepționale 

după semnarea contractului și să renunțe expres la dreptul de a solicita în instanță 

modificarea/adaptarea prețului final al contractului. 
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Limitarea răspunderii furnizorilor în caz de neexecutare a propriilor obligații 

contractuale     În cazul anumitor contracte de furnizare, au fost identificate clauze 

care limitează răspunderea furnizorilor pentru neexecutare culpabilă a propriilor 

obligații, afectând în consecință dreptul clienților casnici de a pretinde despăgubiri 

în astfel de cazuri.  

Nerespectarea competenței instanțelor de judecată în soluționarea litigiilor între 

furnizori și clienții acestora     Au fost identificați furnizori care obligă consumatorii 

să accepte competența anumitor instanțe (de regulă, locul sediului furnizorului) în 

soluționarea eventualelor litigii care pot apărea în derularea contractelor de 

furnizare a gazelor naturale. În cazul altor furnizori, analiza a reliefat utilizarea de 

clauze compromisorii (clauză de arbitraj) în conținutul contractelor de furnizare, 

limitând considerabil dreptul clienților casnici de a se adresa cu acțiuni în justiție. 

În concluzie, analiza clauzelor contractuale realizată de Consiliul Concurenței a 

reliefat includerea în contractele oferite de furnizori a unor clauze problematice din 

perspectiva consumatorilor, unele dintre aceste clauze având vocația de  încălca 

anumite norme legale, inclusiv norme de protecție a consumatorilor împotriva 

clauzelor abuzive. Acest comportament trebuie descurajat, întrucât poate submina 

întregul proces de liberalizare a activității de furnizare de gaze naturale către clienții 

casnici.  

În Secțiunea 5 a acestui raport sunt prezentate opinii culese de la furnizorii de gaze 

naturale cu privire la procesul de liberalizare. În răspunsurile transmise la solicitarea 

noastră de informații, furnizorii au indicat mai multe disfuncționalități cu care s-au 

întâlnit în acest proces, care au fost încadrate în 4 categorii: legislație (13 opinii), 

schimbarea furnizorului (11 opinii), informare deficitară a consumatorului (8 opinii), 

altele (11 opinii). Toate răspunsurile primite de autoritatea de concurență din partea 

furnizorilor de gaze naturale sunt incluse în anexa acestui document. 

Cu privire la legislație, 8 răspunsuri primite de la furnizori fac referire la 

reglementări neclare și/sau modificate frecvent, precum și la reglementări cu termen 

scurt de implementare ce vizează procesul de liberalizare. În ceea ce privește 

schimbarea furnizorului de gaze naturale, 3 răspunsuri propun ca schimbarea 

furnizorului să fie condiționată de achitarea obligațiilor restante către vechiul 

furnizor și alte 3 menționează că este necesară dezvoltarea unei platforme unice prin 

intermediul căreia să se facă schimbarea și la care să aibă acces toți actorii relevanți 

din acest proces (transportator, distribuitor, furnizor, client, autoritate de 

reglementare). 6 răspunsuri fac referire la neclarități ale clienților cu privire la 

prețurile altor furnizori și la modalitatea de alegere a altui furnizor, indicând că este 

necesară informarea corectă și permanentă a clienților casnici cu privire la procesul 
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de liberalizare. În fine, 6 răspunsuri care fac referire la alte aspecte ce privesc 

procesul de liberalizare menționează drept impediment contextul epidemiologic din 

acest an.  

Prezentul raport se încheie cu o secțiune de concluzii și recomandări, cele din urmă 

fiind indicate succint în cele ce urmează. 

Recomandarea 1.     Apreciem că este necesară desfășurarea unei campanii intense 

de informare publică, axată pe mai multe direcții (de exemplu, cu privire la rolul 

diverselor întreprinderi active în sectorul gazelor naturale, cu privire la elementele 

ce formează prețul final al gazelor naturale, cu privire la modalitatea de schimbare a 

furnizorului de gaze naturale etc.). Considerăm că această campanie de informare ar 

trebui să utilizeze atât mediile clasice de comunicare (spoturi TV pe canale cu 

audiență ridicată, anunțuri la radio, informări prin poștă etc.), precum și mediul 

online și social media, astfel încât campania să atingă o parte cât mai însemnată a 

populației-țintă. Din perspectiva noastră, eforturile de informare și popularizare 

făcute la debutul liberalizării ar trebui intensificate și continuate pe parcursul 

întregului proces, presiunea concurențială exercitată de consumatori casnici 

informați fiind esențială pentru succesul liberalizării. 

Recomandarea 2.     Considerăm că, în acest moment al procesului de liberalizare, ar 

putea fi avută în vedere obligativitatea furnizorilor de gaze naturale care se 

adresează clienților casnici de a oferi acestora un contract standard de furnizare, care 

să prevadă clauze și condiții unice, prezentate într-o manieră clară, transparentă și 

completă, singurul parametru ce poate diferi de la un furnizor la altul fiind prețul 

final al gazelor naturale. Oferirea acestui contract standard de către furnizorii de 

gaze naturale nu trebuie să limiteze însă dreptul acestora de a propune clienților 

casnici și alte oferte/contracte pe piața concurențială. În esență, recomandarea 

vizează obligativitatea ofertării unui contract standardizat de către toți furnizorii, 

fără a limita libertatea comercială a acestora de a oferi clienților casnici și alte 

contracte în regim concurențial. 

În cazul în care această recomandare este considerată utilă pentru a asigura un set de 

condiții de bază (minime) necesare în relația client – furnizor de gaze naturale, 

apreciem că ar trebui evaluată posibilitatea legală de acțiune a ANRE în acest sens. 

În situația în care autoritatea de reglementare nu dispune de pârghiile legale pentru 

a implementa această recomandare, apreciem că ar putea fi avută în vedere 

adaptarea cadrului normativ, pentru a permite ANRE o astfel de intervenție. 

Recomandarea 3.     Tot în contextul clauzelor contractuale problematice utilizate de 

furnizorii de gaze naturale, considerăm că ar putea fi analizate și alte soluții, 

complementare celei identificate anterior, pentru atenuarea problemele semnalate în 
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cadrul acestui raport. Astfel, se poate avea în vedere obligativitatea obținerii unui 

aviz/punct de vedere din partea autorității de reglementare cu privire la 

introducerea sau modificarea condițiilor generale de furnizare a gazelor naturale de 

către furnizorii care intenționează să oferteze gaze clienților finali casnici. 

Avizul/punctul de vedere ar trebui solicitat anterior publicării ofertelor, respectiv 

anterior introducerii sau modificării condițiilor generale de furnizare și/sau 

proiectelor de contracte propuse a fi încheiate cu clienții finali casnici, astfel încât să 

fie asigurat caracterul echilibrat al contractelor oferite de furnizori. Alternativ, se 

poate avea în vedere stabilirea de către autoritatea de reglementare a unor limite în 

ceea ce privește anumite clauze contractuale (de exemplu, termenul de plată a 

facturii să nu fie mai mic de 30 de zile de la emitere, penalitățile de întârziere să nu 

depășească nivelul dobânzii reglementate, garanțiile constituite să nu depășească un 

anumit nivel predeterminat, prețurile ofertate să aibă o durată minimă de 

valabilitate etc.). 

Mențiunea anterioară cu privire la prerogativele legale de care dispune în mod 

concret ANRE se aplică și în cazul acestei recomandări. 

Recomandarea 4.     De asemenea, considerăm necesară intervenția Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor, prin verificarea condițiilor generale de 

furnizare a gazelor naturale și/sau a contractelor de furnizare, în vederea identificării 

posibilelor clauze cu caracter abuziv sau, după caz, a unor practici înșelătoare a 

furnizorilor de gaze naturale (profesioniști) în relația cu clienții casnici 

(consumatori). 

Recomandarea 5.     Recomandăm adaptarea comparatorului de oferte-tip al ANRE, 

prin includerea de filtre suplimentare, prin intermediul cărora clienții casnici să 

poată alege mai ușor între oferte cu un grad mai ridicat de comparabilitate. Clienții 

casnici ar trebui să poată selecta ofertele furnizorilor după mai multe criterii 

relevante, precum: tipul de preț (fix/variabil), durata de valabilitate a prețului 

(exprimată în luni), tipul de ofertă (gaze naturale/gaze și servicii/gaze și energie), 

componenta abonament zilnic (da/nu), componenta garanții (da/nu), modalitatea de 

transmitere a facturii (fizic/electronic). 

Actualizare ulterioară (21.09.2020): La data de 18.09.2020, ANRE a pus la dispoziția 

consumatorilor casnici de gaze naturale interesați să-și exercite dreptul de 

eligibilitate o nouă versiune a comparatorului ofertelor-tip de furnizare a gazelor 

naturale. Disponibil la aceeași adresă, acesta include criterii suplimentare pe baza 

cărora se pot selecta ofertele, asigurând o mai bună comparabilitate a rezultatelor 

returnate. În noua versiune a comparatorului online clienții pot alege să vizualizeze 
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ofertele în funcție de tipul de preț, componenta abonament, modul de transmitere a 

facturii, componenta garanții, durata contractului etc3.  

În acest context, recomandăm continuarea adaptării comparatorului online al ANRE 

în funcție de alte elemente concrete pe care ofertele furnizorilor de gaze naturale le-

ar putea include în viitor. De asemenea, încurajăm consumatorii casnici să utilizeze 

comparatorul online pentru identificarea celei mai potrivite oferte de furnizare. 

Recomandarea 6.     Considerăm oportună definirea de către autoritatea de 

reglementare a unor sub-categorii de consum pentru clienții casnici de gaze naturale, 

care să se subscrie categoriei C1 (consum mai mic de 280 MWh/an) și care să se 

plieze mai bine pe realitatea clienților din România. În cazul definirii unor astfel de 

sub-categorii, apreciem că furnizorii de gaze naturale ar putea propune oferte 

adaptate mai bine nevoilor clienților casnici. De exemplu, clienții casnici cu 

consumuri relativ ridicate ar putea beneficia de prețuri mai reduse per MWh, ceea ce 

ar echivala cu o manifestare mai pregnantă a puterii lor de negociere (relativ 

superioară față de cea a clienților cu consum redus). În lipsa unor sub-categorii de 

consum aferente categoriei C1, mulți furnizori de gaze naturale oferă în prezent 

contracte cu și fără abonament, care pot fi avantajoase sau nu pentru clienții casnici, 

în funcție de mai mulți factori. Simulări precum cele din prezentul raport ar putea fi 

dificil de realizat de marea masă a consumatorilor casnici, ceea ce ar putea conduce 

la adoptarea unor decizii neinformate de către unii dintre aceștia. 

 

  

 
3 Pentru informații suplimentare, cei interesați pot consulta comunicatul de presă emis de ANRE cu 

această ocazie, disponibil la https://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/informare-privind-aplicatia-

web-interactiva-comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gazelor-naturale. 
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1. Scurt istoric al liberalizării activității de furnizare a gazelor 

naturale 

Contractarea de gaze naturale în regim concurențial se realizează fie prin încheierea 

de contracte bilaterale, fie prin tranzacționarea pe platformele centralizate – 

începând cu anul 2014 s-a instituit obligația tranzacționării de gaze naturale de către 

producători pe platformele centralizate, din anul 2015 această obligație vizând și 

furnizorii. 

În anul 2017 a avut loc liberalizarea prețului gazelor naturale pentru întreaga 

cantitate comercializată de producătorii interni, astfel: 

- Până la 31.03.2017, cantitățile destinate consumului reglementat4 au fost asigurate 

de producătorii interni la prețuri stabilite administrativ; 

- După 31.03.2017, urmare a OUG nr. 64/2016, furnizorii consumatorilor casnici și 

CPET (doar pentru cantitatea necesară producerii energiei termice pentru 

populație) au trecut de la o achiziție a gazelor în regim reglementat la o achiziție 

în regim concurențial. 

Funcționarea în regim concurențial a pieței de gaze naturale pe palierul angro a avut 

loc în perioada martie 2017 – decembrie 2018 când, prin adoptarea OUG nr. 

114/2018, au fost reintroduse obligații la nivelul producătorilor interni de gaze 

naturale de a vinde la un preț plafonat, fiind astfel extrase din piața concurențială 

cantități semnificative de gaze naturale (cele destinate CPET). 

Prin OUG nr. 1/2020 s-a stabilit liberalizarea pieței furnizării gazelor naturale la 

clienții casnici începând cu data de 1.07.2020. 

Ulterior, prin Ordinul ANRE nr. 27/2020 au fost stabilite măsurile pe care furnizorii 

clienților casnici din piața reglementată urmau să le aplice în perioada mai-iunie 

2020, în principal transmiterea ofertelor de preț valabile începând cu data de 

1.07.2020 și a unor notificări care conțineau informații privind liberalizarea pieței. 

  

 
4 Reprezentând circa 35% din totalul vânzărilor de gaze naturale. 
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2. Evaluarea situației pre- și post-liberalizare (cu accent asupra 

lunii iulie 2020) 

În această secțiune prezentăm date și informații cu privire la situația anterioară 

momentului liberalizării, respectiv din perioada ianuarie-iunie 2020, precum și 

anumite elemente privind prima lună de liberalizare. O parte a acestor date și 

informații ne-au fost comunicate de autoritatea de reglementare, în timp ce altă parte 

sunt colectate de Consiliul Concurenței direct de la furnizorii de gaze naturale5.  

În cele ce urmează, vom face referire la două segmente distincte, respectiv segmentul 

furnizării de gaze naturale clienților casnici în regim reglementat și în regim 

concurențial, fără ca aceasta să însemne că astfel sunt definite piețe relevante în 

sensul legislației de concurență (de altfel, definirea de piețe relevante excede 

scopului acestei investigații sectoriale). Drept consecință, prezența furnizorilor pe 

cele două segmente de activitate va fi evaluată prin intermediul unor ponderi, iar nu 

a unor cote de piață.  

O altă precizare este necesară în acest context. Potrivit reglementărilor ANRE, 

clienții casnici pasivi, care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate după 1.07.2020, 

rămân la furnizorul anterior, care le-a vândut gaze naturale în regim reglementat, 

furnizarea urmând a se face în condițiile contractuale anterioare (reglementate), dar 

la prețurile concurențiale comunicate clienților de către furnizor în perioada pre-

liberalizare. Pentru simplitate, ne vom referi uneori la acești clienți ca fiind clienți 

cărora li se furnizează gaze naturale în regim reglementat, cu toate că acest regim a 

încetat formal la 1.07.2020. 

La acest moment, situația pre- și post-liberalizare va fi prezentată prin prisma 

câtorva indicatori de bază, respectiv numărul de clienți casnici din segmentul 

furnizării în regim reglementat și în regim concurențial, numărul de furnizori activi 

pe fiecare din aceste segmente, ponderile aferente furnizorilor, precum și elemente 

privind ofertele de gaze naturale realizate de aceștia. Pe măsură ce anumite date vor 

fi disponibile, Consiliul Concurenței va include în analiză și alți parametri prin care 

să surprindă efectele liberalizării activității de furnizare a gazelor naturale la 

consumatorul casnic. 

 
5 În acest moment, datele colectate de Consiliul Concurenței cu privire la luna iulie 2020 se referă la 

primele 24 de zile ale lunii. 
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2.1.  Numărul de clienți casnici de gaze naturale 

Potrivit reglementărilor ANRE, clienții casnici de gaze naturale pot fi încadrați într-

una din următoarele categorii, în funcție de consumul de gaze naturale: C1 – consum 

sub 280 MWh/an, C2 – consum între 280 și 2.800 MWh/an, C3 – consum între 2.800 și 

28.000 MWh/an. La 30.06.2020, informațiile ANRE arată că în România erau 

3.378.722 consumatori casnici cărora li se furnizau gaze naturale în regim 

reglementat, din care 99,97% se încadrau în categoria C1, 0,03% se încadrau în 

categoria C2, în timp ce doar 15 locuri de consum casnic erau incluse în categoria 

C36. Categoria de consum C1 este deci cea care contează efectiv. 

Graficul 2.1 prezintă evoluția numărului de clienți casnici din primele 7 luni ale 

anului 2020. Se observă astfel că în semestrul anterior liberalizării numărul total al 

clienților casnici de gaze naturale din România a crescut cu circa 1,2% (aproximativ 

44.000 de consumatori casnici noi în iunie față de ianuarie 2020). Această valoare a 

crescut și în luna iulie 2020 cu circa 11.000 de locuri de consum, făcând ca avansul 

din primele 7 luni ale anului să fie de circa 1,4%. 

Grafic 2.1. Numărul și ponderea clienților casnici în perioada ianuarie-iulie 2020 

 
Sursa: Date ANRE pentru perioada ianuarie-iunie, date colectate de Consiliul Concurenței pentru iulie 2020, 

cu referire la primele 24 de zile ale lunii.  

Modificările sunt mai importante la nivelul celor două componente ale ansamblului 

de clienți casnici. Astfel, numărul locurilor de consum casnic cărora li se furnizau 

gaze naturale în regim concurențial a crescut cu aproape 170.000 în primele 6 luni ale 

 
6 Pentru aceeași dată, informațiile colectate de Consiliul Concurenței indică un număr de 3.377.712 de 

clienți casnici cărora li se furnizau gaze naturale în regim reglementat. Astfel de diferențe pot apărea 

datorită procesului diferit de colectare a datelor. În acest caz particular, diferența dintre valoarea 

transmisă de ANRE și cea calculată de Consiliul Concurenței, de 0,03%, este apreciată drept 

nesemnificativă. 
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anului, reprezentând o majorare de peste 57% a acestora față de nivelul din ianuarie 

2020 (când se înregistrau circa 290.000 de astfel de locuri de consum). Drept 

consecință, ponderea în total a clienților casnici cărora li se furnizau gaze naturale în 

regim concurențial s-a majorat de la circa 7,8% în ianuarie 2020 la 12,1% în iunie 

2020. 

Această evoluție a rezultat ca efect premergător procesului de liberalizare anunțat 

pentru data de 1.07.2020, în condițiile în care furnizorii de gaze naturale au avut 

obligații specifice, stabilite de autoritatea de reglementare, de informare a clienților 

proprii privind modificările regimului de furnizare, precum și de comunicare a 

ofertelor în baza cărora urma să se asigure furnizarea gazelor naturale începând cu 

luna iulie 2020. 

Creșterea numărului de clienți casnici în regim concurențial s-a accentuat în iulie 

2020, prima lună de liberalizare: potrivit datelor Consiliului Concurenței, peste 

265.000 de clienți casnici au trecut din regim reglementat în regim concurențial 

făcând ca, în iulie 2020, ponderea clienților casnici cărora li se furnizau gaze naturale 

în regim concurențial în totalul numărului de clienți casnici să ajungă la 19%. 

Un element important, ce va trebui urmărit cu atenție în continuare, este reprezentat 

de faptul că vasta majoritate a clienților casnici care au trecut din regim reglementat 

în regim concurențial în prima lună de liberalizare nu au schimbat vechiul furnizor 

de gaze naturale. Mai exact, potrivit informațiilor colectate de autoritatea de 

concurență, doar 2% din clienții casnici care au trecut în regim concurențial au făcut 

acest lucru concomitent cu schimbarea furnizorului de la care achiziționau gaze 

naturale în regim reglementat. 

2.2.  Numărul de furnizori care se adresează clienților casnici de gaze 

naturale 

Potrivit informațiilor ANRE, înainte de liberalizarea completă a activității de 

furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici, pe piața gazelor naturale 

din România activau 86 de furnizori, valoare similară atât cu cea de la începutul 

anului 2020 (84 de furnizori), cât și cu cea de la mijlocul anului precedent (85 de 

furnizori). 

Mai puțin de jumătate dintre furnizorii prezenți pe piață se adresau clienților casnici, 

o parte furnizându-le acestora gaze naturale în regim reglementat, o parte în regim 

concurențial și o parte în ambele modalități (restul furnizorilor preferau să furnizeze 

gaze naturale consumatorilor industriali, care asigură consumuri mult mai ridicate 

per client, dar cel mai probabil și marje comerciale mai reduse). Graficele de mai jos 

prezintă numărul furnizorilor de gaze naturale care aveau clienți casnici în 
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portofoliu, separat pentru cei care le furnizau acestora gaze în regim concurențial, 

respectiv reglementat. 

Grafic 2.2. Numărul furnizorilor cu clienți casnici în portofoliu, regim concurențial, ian-iul 

2020 

 
Sursa: Date ANRE pentru perioada ianuarie-iunie, date colectate de Consiliul Concurenței pentru iulie 2020, 

cu referire la primele 24 de zile ale lunii.  

Graficul 2.2 arată că în primul semestru al anului 2020 între 35 și 36 de furnizori de 

gaze naturale aveau în portofoliu clienți casnici cărora le furnizau gaze în regim 

concurențial. Dintre aceștia, circa 13-15 furnizori aveau peste 1.000 de clienți casnici, 

în timp ce 7 furnizori deserveau peste 5.000 de clienți casnici fiecare. Cu alte cuvinte, 

majoritatea furnizorilor de gaze naturale ce se adresau clienților casnici în regim 

concurențial aveau o bază redusă de clienți. Numărul furnizorilor cu portofoliu de 

clienți casnici în regim concurențial a crescut ușor în prima lună de liberalizare, dar 

datele disponibile în acest moment nu permit defalcarea pe categorii de furnizori în 

luna iulie 2020 (peste 1.000, respectiv peste 5.000, de clienți). 

Grafic 2.3. Numărul furnizorilor cu portofoliu de clienți casnici în regim reglementat (ian-

iun 2020), respectiv clienți casnici pasivi (iul 2020) 
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Graficul anterior arată că în prima lună de liberalizare completă a furnizării gazelor 

naturale pentru consumatorul casnic, numărul furnizorilor care au în portofoliu 

clienți casnici ce nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate a scăzut ușor, mai ales în 

cazul celor cu un portofoliu mai consistent de clienți. Aceste valori se vor reduce în 

continuare, pe măsură ce clienții casnici vor opta pentru oferte în regim concurențial. 

2.3.  Ponderile furnizorilor ce se adresează clienților casnici de gaze 

naturale 

2.3.1. Ponderile în segmentul furnizării în regim concurențial 

În ceea ce privește prezența concurenților în segmentul furnizării de gaze naturale 

clienților casnici în regim concurențial, graficul următor ilustrează ponderile 

principalilor furnizori, calculate în funcție de numărul de clienți casnici, cu 

mențiunea că acestea sunt evaluate la nivel de întreprinderi, nu la nivelul grupului 

din care acestea fac parte.  

Menționăm că datele aferente lunii iulie 2020 sunt doar preliminare în acest moment, 

atât pentru că se referă la primele 24 de zile ale lunii, cât și pentru că, datorită 

modalității de colectare, au în vedere doar trecerea clienților casnici din regim 

reglementat în regim concurențial (cu sau fără schimbarea furnizorului), dar ignoră 

clienții din regim concurențial care au schimbat furnizorul (cu un alt furnizor 

concurențial). Aceste situații sunt probabil limitate și nu schimbă imaginea de 

ansamblu, iar datele vor fi actualizate ulterior. 

O posibilă interpretare a evoluției prezentate în Graficul 2.4 este aceea că […]. O altă 

interpretare (alternativă sau chiar complementară) este aceea că [...]. 

Indiferent de motiv, datele arată că [...]. 

Grafic 2.4. Evoluția ponderilor principalilor jucători în funcție de numărul clienților casnici 

în regim concurențial, ian-iul 2020 

[…] 
Sursa: Date ANRE pentru perioada ianuarie-iunie, date colectate de Consiliul Concurenței pentru iulie 2020, 

cu referire la primele 24 de zile ale lunii.  

Situația a evoluat în același mod și în prima lună de liberalizare, când [...]. Practic, în 

perioada 1-24.07.2020, [...].  

Concluzionând, datele aferente perioadei 1-24.07.2020 arată că 92,2% dintre clienții 

casnici cărora li se furnizau gaze naturale în regim reglementat au fost pasivi (nu și-

au exercitat dreptul de eligibilitate). Dintre cei care au trecut în regim concurențial, 

98,1% nu au schimbat vechiul furnizor în acest proces, [...]. Datele arată că circa 5.000 
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de clienți casnici au schimbat regimul de furnizare și, concomitent, și furnizorul de 

gaze naturale, [...] în perioada 1-24.07.2020. 

Pe baza datelor și informațiilor colectate până în acest moment, prezentăm mai jos 

câțiva indicatori uzuali ai gradului de concentrare, care arată nivelul ridicat al 

acesteia în segmentul furnizării de gaze naturale în regim concurențial. De 

asemenea, se observă și creșterea concentrării pe parcursul primului semestru al 

anului 2020, [...]. 

[...] 

Indicator ian feb mar apr mai iun iul 

CR2 […] […] […] […] […] […] […] 

CR4 […] […] […] […] […] […] […] 

HHI 2,217 2,171 2,220 2,269 2,358 2,469 3,438 

 

Grafic 2.5. Ponderile principalilor jucători în funcție de numărul de clienți casnici în regim 

concurențial și de consumul de gaze naturale al acestor clienți, semestrul 1 2020 

[…] 
Sursa: Date ANRE 

Cel mai probabil, diferențele dintre cele două valori semestriale țin de profilul 

consumatorilor diverșilor furnizori, care e dat și de amplasarea locurilor de consum 

deservite de aceștia pe teritoriul României (zone mai friguroase vs. zone mai 

călduroase)7.[...]. 

Întrucât numărul clienților casnici nu este afectat de sezonalitatea ce grevează asupra 

consumului de gaze naturale al acestor clienți, în cele ce urmează poziția furnizorilor 

va fi reflectată cu precădere prin raportare la numărul clienților casnici din 

portofoliul acestora. 

2.3.2. Ponderile în segmentul furnizării în regim reglementat 

Așa cum am indicat anterior, după 1.07.2020 furnizarea de gaze naturale în regim 

reglementat a fost înlocuită cu o formă de tranziție, aferentă clienților casnici pasivi, 

care nu-și exercită dreptul de eligibilitate. Pentru ușurința exprimării, vom folosi 

totuși sintagma „regim reglementat” și pentru situația ulterioară datei de 1.07.2020, 

cu referire la clienții casnici pasivi.  

 
7 De altfel, diferențele între ponderile calculate în funcție de numărul de clienți și cele calculate în 

funcție de consumul de gaze sunt mai pregnante la nivel lunar, când impactul condițiilor 

meteorologice asupra consumului este mai pronunțat. 
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Graficul următor prezintă evoluția ponderilor celor doi furnizori tradiționali, care au 

avut o prezență masivă de-a lungul timpului în segmentul furnizării de gaze 

naturale clienților casnici în regim reglementat. 

Grafic 2.6. Evoluția ponderilor principalilor jucători în funcție de numărul clienților casnici 

în regim reglementat, ian-iul 2020 

[…] 
Sursa: Date ANRE 

[...] 

La fel ca în cazul furnizării în regim concurențial, prezentăm mai jos câțiva indicatori 

uzuali ai gradului de concentrare pentru furnizarea în regim reglementat, indicatorii 

bazându-se pe ponderile calculate în funcție de numărul de clienți din portofoliu, nu 

în funcție de consumul de gaze naturale generat de acești clienți. Concluzia este 

evidentă – în acest caz avem de-a face, în esență, cu un duopol istoric. 

Indicator ian feb mar apr mai iun iul 

CR2 […] […] […] […] […] […] […] 

CR4 […] […] […] […] […] […] […] 

HHI 4,445 4,437 4,434 4,435 4,431 4,423 4,460 

2.4. Numărul de furnizori prezenți cu oferte-tip de gaze naturale 

Un element suplimentar pe care îl prezentăm în această secțiune se referă la numărul 

de furnizori de gaze naturale prezenți cu oferte-tip în regim concurențial dedicate 

clienților casnici, incluse în comparatorul online al ANRE al ofertelor-tip de 

furnizare.  

Din informațiile deținute în acest moment reiese că la finele lunii mai 2020, deci cu o 

lună înainte de debutul liberalizării, comparatorul ANRE includea oferte-tip pentru 

46 de furnizori de gaze naturale, societăți care aveau deja în portofoliu clienți casnici 

cărora le furnizau gaze naturale în regim concurențial, precum și furnizori care 

încercau să atragă astfel de consumatori. În luna iulie 2020, numărul de furnizori cu 

oferte-tip incluse în comparator a crescut semnificativ, la 61 de societăți, ceea ce arată 

interesul crescut al furnizorilor de gaze naturale autohtoni pentru clienții casnici. În 

luna august 2020, 62 de furnizori aveau oferte-tip publicate în comparatorul ANRE. 

  



Raport intermediar al investigației privind sectorul gazelor naturale din România în contextul         21 

liberalizării activității de furnizare a gazelor naturale către clienții casnici 

 
 

 

3. Discuție privind o anumită clauză contractuală întâlnită în 

ofertele furnizorilor de gaze naturale 

3.1.  Selecție a unor oferte de gaze naturale 

În cele ce urmează, prezentăm câteva elemente de bază ale unor oferte de gaze 

naturale incluse în comparatorul online al ANRE la datele de 6.08.2020 și 26.08.2020. 

Ofertele sunt prezentate doar cu titlu de exemplu, fiind menite a arăta diversitatea 

acestora, atât în ceea ce privește prețul gazelor naturale, cât și condițiile contractuale 

incluse în ofertele furnizorilor (preț fix sau variabil, ofertă cu sau fără abonament, 

contract pe perioadă determinată sau nedeterminată, ofertă cu sau fără garanții). 

Detalii suplimentare cu privire la clauzele incluse de către furnizori în contractele 

adresate clienților casnici de gaze naturale sunt prezentate în secțiunea următoare 

(vor fi avute în vedere atât condițiile generale, cât și cele specifice aferente ofertelor 

de gaze naturale). 

Subiectul de interes în această secțiune o reprezintă însă abonamentul pe care îl 

includ în ofertă mai mulți furnizori și impactul pe care acesta îl poate avea asupra 

facturii lunare în mai multe scenarii de consum. 

3.2.  Simulări ale impactului abonamentului asupra facturii unor 

consumatori casnici de gaze naturale 

Analiza realizată de echipa de investigație până la acest moment arată că cel puțin 10 

furnizori de gaze naturale includ în ofertă un abonament, stabilit în sumă fixă 

plătibilă zilnic pentru fiecare loc de consum. Valorile acestui abonament variază 

puternic de la un furnizor la altul, fiind cuprinse între 0,10 și 0,6 lei/zi/loc de consum 

(cele mai utilizate valori sunt cuprinse în intervalul 0,3-0,4 lei/zi/loc de consum). În 

principiu, includerea abonamentului în prețul final al gazelor naturale permite 

furnizorului să oferteze clienților casnici un preț al gazelor mai mic decât cel din alte 

oferte proprii, care nu conțin un abonament, sau față de prețul propus de alți 

furnizori pe piața concurențială. 

Simulările pe care le vom realiza au în vedere trei situații concrete, care vizează un 

apartament fără centrală proprie (dar contorizat separat), un apartament cu centrală 

proprie, precum și o casă, toate din București. Acestea sunt doar câteva exemple 

punctuale de care dispunem la acest moment, motiv pentru care calculele ce 

urmează sunt doar exemplificative și nu ar trebui interpretate într-un sens mai larg. 
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Tabel 3.1. Elemente de bază ale unor oferte-tip incluse în comparatorul ANRE la data de 6.08.2020 

Furnizor Ofertă 
Preț gaze 

(lei/MWh) 

Tarif 

transport 

(lei/MWh) 

Tarif 

distribuție 

(lei/MWh) 

Preț 

furnizare 

(lei/MWh) 

Detalii ofertă 

[...] [...] 71.2 9 30.24 110.44 

Preț fix al gazului, contract pe perioadă 

nedeterminată, cu garanții, abonament 0.33 lei/zi, 

20% reducere în primele 6 luni 

[...] [...] 77 9 30.24 116.24 
Contract pe perioadă nedeterminată, cu garanții, 

cu abonament 0.28 lei/zi 

[...] [...] 79 8.51 30.24 117.75 

Preţ de furnizare corelat cu evoluţia pieţei, 

contract pe 12 luni, cu garanții, cu abonament 0.3 

lei/zi/loc de consum 

[...] [...] 85 8.51 30.24 123.75 
Preţul gazelor naturale este corelat cu evoluţia 

pieţei, contract pe 24 de luni, cu garanții 

[...] [...] 50 11 30.24 91.24 
Preț fix garantat 1-30.09.2020, contract pe 12 luni, 

fără garanții 

[...] [...] 55 11 30.24 96.24 
Preț fix garantat 1.09.2020-28.02.2021, contract pe 

12 luni, fără garanții 

[...] [...] 65 11 30.24 106.24 
Preț fix garantat 1.09.2020-31.08.2021, contract pe 

12 luni, fără garanții 

[...] [...] 65 11 30.24 106.24 Contract pe 12 luni, fără garanții 

[...] [...] 65 12 30.24 107.24 Preț fix garantat pe 12 luni, contract pe 12 luni 

[...] [...] 77 12.4 30.24 119.64 
Preț de bază fix până la 31.08.2021, contract pe 

perioadă nedeterminată, fără garanții 

[...] [...] 67.12 9.6 30.24 106.96 
Preț de furnizare al gazelor fix, până la data de 

31.12.2021, contract pe 13-24 de luni, fără garanții, 
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Furnizor Ofertă 
Preț gaze 

(lei/MWh) 

Tarif 

transport 

(lei/MWh) 

Tarif 

distribuție 

(lei/MWh) 

Preț 

furnizare 

(lei/MWh) 

Detalii ofertă 

cu abonament (0.22 lei/zi/loc de consum) 

[...] [...] 73.18 9.6 30.24 113.02 
Preț de furnizare al gazelor fix, până la data de 

31.12.2021, contract pe 13-24 de luni, fără garanții 

[...] [...] 77 9.5 30.24 116.74 

Preț de furnizare a gazelor naturale fix pentru 12 

luni de la data intrării în vigoare a contractului, 

contract pe perioada nedeterminată, fără garanții, 

cu abonament (0.4 lei/zi/loc de consum), se 

facturează doar 6 luni/an 
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Tabel 3.2. Elemente de bază ale unor oferte-tip incluse în comparatorul ANRE la data de 26.08.2020 

Furnizor Ofertă 
Preț gaze 

(lei/MWh) 

Tarif 

transport 

(lei/MWh) 

Tarif 

distribuție 

(lei/MWh) 

Preț 

furnizare 

(lei/MWh) 

Detalii ofertă 

[...] [...] 71.2 9 30.24 110.44 

Preț fix al gazului, contract pe perioadă 

nedeterminată, cu garanții, abonament 0.33 lei/zi, 

20% reducere în primele 6 luni 

[...] [...] 77 9 30.24 116.24 

Ofertă valabilă până la 31.08.2020, contract pe 

perioadă nedeterminată, cu garanții, abonament 

0.28 lei/zi 

[...] [...] 79 8.51 30.24 117.75 

Ofertă valabilă până la 31.08.2020, preţ de 

furnizare corelat cu evoluţia pieţei, contract pe 12 

luni, cu garanții, abonament 0.3 lei/zi/loc de 

consum 

[...] [...] 85 8.51 30.24 123.75 

Ofertă valabilă până la 31.08.2020, preţul gazelor 

naturale este corelat cu evoluţia pieţei, contract pe 

24 de luni, cu garanții 

[...] [...] 50 11 30.24 91.24 
Preț fix garantat 1 lună de la începerea furnizării, 

contract pe 12 luni, fără garanții 

[...] [...] 55 11 30.24 96.24 
Preț fix garantat 6 luni de la începerea furnizării, 

contract pe 12 luni, fără garanții 

[...] [...] 65 11 30.24 106.24 
Preț fix garantat 12 luni de la începerea furnizării, 

contract pe 12 luni, fără garanții 

[...] [...] 65 11 30.24 106.24 

Contract pe 12 luni, fără garanții, ofertă valabilă 

până la data de 31.08.2020 cu optarea pentru 

transmiterea facturii exclusiv electronic 



Raport intermediar al investigației privind sectorul gazelor naturale din România în contextul         25 

liberalizării activității de furnizare a gazelor naturale către clienții casnici 

 
 

Furnizor Ofertă 
Preț gaze 

(lei/MWh) 

Tarif 

transport 

(lei/MWh) 

Tarif 

distribuție 

(lei/MWh) 

Preț 

furnizare 

(lei/MWh) 

Detalii ofertă 

[...] [...] 65 12 30.24 107.24 Preț fix garantat pe 12 luni, contract pe 12 luni 

[...] [...] 66 12.4 30.24 108.64 
Preț de bază fix până la 31.08.2021, contract pe 

perioadă nedeterminată, fără garanții 

[...] [...] 67.12 9.6 30.24 106.96 

Ofertă valabilă până pe 31.08.2020, prețul de 

furnizare al gazelor este fix până la data de 

31.12.2021, contract pe 13-24 de luni, fără garanții, 

cu abonament (0.22 lei/zi/loc de consum) 

[...] [...] 73.18 9.6 30.24 113.02 

Ofertă valabilă până pe 31.08.2020, prețul de 

furnizare al gazelor este fix până la data de 

31.12.2021, contract pe 13-24 de luni, fără garanții 

[...] [...] 77 9.5 30.24 116.74 

Prețul de furnizare a gazelor naturale este fix 

pentru 12 luni de la data intrării în vigoare a 

contractului, contract pe perioada nedeterminată, 

fără garanții, cu abonament (0.4 lei/zi/loc de 

consum), se facturează doar 6 luni/ an 

[...] [...] 70 12 30.24 112.24 
Ofertă valabilă până la 31.08.2020, contract pe 12 

luni, preț fix 12 luni, fără garanții 

[...] [...] 71.08 12 30.24 113.32 

Ofertă valabilă până la data intrării în vigoare a 

unor decizii/ordine ANRE care influențează 

prețul ofertei, contract pe perioadă nedeterminată, 

cu garanții 

[...] [...] 72.98 18.75 30.24 121.97 
Ofertă valabilă până la 31.10.2020, contract pe 12 

luni, fără garanții, cu abonament 0.4 lei/zi 
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Grafic 3.1. Evoluția lunară a consumului de gaze naturale pentru trei clienți casnici, ian. 

2013 – aug. 2020 

 

După cum se poate observa din Graficul 3.1, apartamentul fără centrală proprie, care 

folosește gaze naturale doar pentru gătit, înregistrează un consum redus de gaze 

naturale, cuprins între 0,06 și 0,14 MWh/lună, ceea ce conduce la un consum anual 

situat în intervalul 1,13-1,2 MWh. Apartamentul cu centrală proprie utilizează gaze 

naturale preponderent pentru încălzire, ceea ce face ca valorile lunare să prezinte o 

sezonalitate importantă. Consumul lunar al acestui client casnic variază în intervalul 

0,2-3,2 MWh, în timp ce consumul anual se situează între 15 și 17 MWh. În fine, 

datele aferente casei, care acoperă o perioadă mai scurtă de timp, arată importanța și 

mai puternică a factorilor sezonieri, consumul lunar fluctuând masiv pe parcursul 

anului, între 0,4 MWh/lună în timpul verii și 7,5 MWh/lună în timpul iernii. Date 

fiind aceste valori, consumul anual al casei avute în vedere se ridică la 32-35 MWh.  

Toate valorile consumului mediu anual al celor trei clienți casnici sunt mult 

inferioare pragului de 280 MWh/an avut în vedere pentru definirea categoriei de 

consum C1 (după cum am menționat anterior, 99,97% din clienții casnici din 

România se înscriu în această categorie). 

În cele ce urmează, avem în vedere două oferte [...] disponibile la începutul lunii 

septembrie [...]. În ceea ce privește prima ofertă, prețul gazelor naturale este de 77 

lei/MWh, fără TVA, ceea ce conduce la un preț de 91,6 lei/MWh cu TVA. La acest 

preț se adaugă un abonament în cuantum de 0,28 lei/zi/loc de consum. Această 

valoare zilnică a abonamentului, relativ redusă față de altele întâlnite în ofertele 

furnizorilor, conduce la o valoare lunară de 8,4 lei8. Cea de-a doua ofertă indicată 

mai sus are un preț de 84,68 lei/MWh, fără TVA, ceea ce înseamnă un preț de 100,77 

 
8 Pentru simplitate, avem în vedere 30 de zile în fiecare lună a anului. 
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lei/MWh cu TVA. La fel ca în cazul celor trei exemple de consumatori, și aceste 

oferte [...] trebuie privite doar ca exemplificative. 

Ilustrăm mai jos avantajul/dezavantajul lunar al ofertei cu abonament [...] față de 

oferta fără abonament [...]: valorile pozitive indică faptul că oferta cu abonament 

aduce un beneficiu clientului casnic, în timp ce valorile negative arată un dezavantaj 

generat de oferta cu abonament. Simulările sunt realizate pentru consumurile 

realizate în perioada ianuarie 2018 – august 2020 pentru cei trei clienți indicați 

anterior. 

Grafic 3.2. Avantajul/dezavantajul ofertei [...] cu abonament vs. fără abonament – 

Apartament fără centrală proprie 

 

În esență, calculele arată că volumul redus de gaze naturale consumate de acest 

client fac ca diferența de preț dintre cele două oferte să fie nesemnificativă, motiv 

pentru care perceperea abonamentului conduce la o pierdere relativă de 7-8 lei/lună, 

respectiv de circa 90 lei/an pentru clientul casnic cu apartament fără centrală proprie 

care ar opta pentru oferta cu abonament. 

Grafic 3.3. Avantajul/dezavantajul ofertei [...] cu abonament vs. fără abonament – 

Apartament cu centrală proprie 
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Consumul mai ridicat de gaze naturale din perioada sezonului rece face ca în acele 

luni clientul casnic care deține un apartament cu centrală proprie să aibă un avantaj 

de circa 11-18 lei/lună, în timp ce consumul mai redus din perioada sezonului cald 

face ca impactul negativ al abonamentului asupra facturii sale să se încadreze între 5 

și 8 lei/lună. La nivel anual, acest client casnic ar avea un avantaj de 35-55 lei dacă ar 

alege oferta cu abonament, această valoare depinzând în mare măsură de severitatea 

lunilor de iarnă. 

Grafic 3.4. Avantajul/dezavantajul ofertei [...] cu abonament vs. fără abonament – Casă 

 

Exemplul casei implică un consum mult mai ridicat de gaze naturale în sezonul rece. 

Prin urmare, în această perioadă beneficiul clientului casnic generat de prețul mai 

redus al ofertei cu abonament depășește considerabil valoarea abonamentului, 

diferența lunară ajungând până la 60 de lei/factură. În perioada verii, consumul mai 

redus de gaze naturale face ca abonamentul să devină dezavantajos pentru acest 

client, la fel ca în cazul celorlalți doi prezentați anterior. La nivel anual, clientul cu 

casă ar beneficia de un avantaj de circa 200-220 lei prin acceptarea ofertei cu 

abonament [...]. 

Simulările de mai sus depind de nivelul concret al consumului de gaze naturale, de 

valoarea abonamentului zilnic, precum și de diferența dintre prețul gazelor naturale 

din oferta cu abonament și oferta considerată drept alternativă. Considerăm că 

opțiunea clienților casnici pentru ofertele propuse de furnizorii de gaze naturale ar 

trebui exercitată după efectuarea unor simulări de acest gen, astfel încât clientul să 

poată evalua pentru cazul său individual avantajul sau dezavantajul ofertelor cu/fără 

abonament. Aceasta întrucât ofertele de gaze naturale cu abonament, care implică 

deseori prețuri mai reduse pentru gazele naturale, s-ar putea dovedi dezavantajoase 

pentru clienții casnici care au un consum relativ redus de gaze naturale. 
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4. Evaluarea clauzelor contractuale din ofertele-tip și 

contractele de furnizare a gazelor naturale în regim 

concurențial pentru consumatorii casnici  

Analiza efectuată a implicat studierea ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale în 

regim concurențial, elaborate de titularii licențelor cu ocazia liberalizării activității de 

furnizare a gazelor naturale, precum și a proiectelor de contracte propuse de aceștia 

spre a fi încheiate cu consumatorii casnici pe piața concurențială. Până la acest 

moment, studiul a avut în vedere ofertele și contractele a 36 de furnizori de gaze 

naturale, analiza clauzelor contractuale fiind în desfășurare și pentru restul 

furnizorilor. 

Analiza a evidențiat că majoritatea întreprinderilor ofertante au respectat 

reglementările specifice ale ANRE9, care prevăd un nivel minim de informații care 

trebuie comunicate propriilor/potențialilor clienți în etapa precontractuală sau, după 

caz, contractuală. Cu toate acestea, ofertele-tip elaborate, precum și contractele de 

furnizare a gazelor naturale, cuprind și clauze care, în anumite situații, pot genera 

bariere în calea clienților casnici de a alege în deplină cunoștință de cauză cele mai 

potrivite condiții de furnizare, fiind uneori echivoce. De asemenea, anumite clauze 

contractuale pot bloca, fie și temporar, posibilitatea clienților casnici de a schimba 

furnizorul de gaze naturale. Nu în ultimul rând, au fost identificate și clauze care 

sunt de natură a încălca anumite dispoziții legale în vigoare.  

În acest sens, din analiza informațiilor și documentelor aflate în posesia Consiliului 

Concurenței, rezultă că 16 furnizori din cei 36 analizați au inclus cel mult două 

categorii de clauze problematice pentru consumatorii finali casnici, iar în cazul a doi 

furnizori evaluarea nu a identificat astfel de clauze. În continuare, 10 furnizori au 

înțeles să introducă dispoziții contractuale care pot genera anumite bariere pentru 

clienții finali, iar în cazul a 6 furnizori au fost identificate 4 sau mai multe categorii 

de clauze care pot crea adevărate probleme de înțelegere și asumare a efectelor 

contractelor de furnizare pentru consumatorii casnici. 

Așa cum s-a menționat anterior, ANRE pune la dispoziția clienților casnici (și 

noncasnici) o aplicație web menită să ofere informații comparative privind ofertele-

 
9 Ordinul președintelui ANRE nr. 106/2014 privind modalitățile de informare a clienților finali de 

către furnizorii de gaze naturale cu privire la condițiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I, cu numărul 781 din data de 27 octombrie 2014. 
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tip ale furnizorilor de gaze naturale (comparatorul ofertelor de furnizare). Cu toate 

acestea, opinăm că modul de funcționare a aplicației trebuie adaptat noilor realități 

apărute în urma procesului de liberalizare totală a furnizării gazelor naturale pentru 

clienții casnici, iar criteriile și opțiunile de căutare care pot fi utilizate de consumatori 

sunt în consecință insuficiente. Mai mult decât atât, această situație este întărită și de 

folosirea de către ofertanți a unor clauze echivoce sau chiar contrare unor norme de 

drept în cuprinsul ofertelor-tip și/sau contractelor de furnizare, clauze care fac 

uneori imposibilă o alegere corectă și pe deplin asumată de către clienții casnici a 

celor mai potrivite condiții de furnizare, ofertele analizate neputând fi considerate de 

facto comparabile.  

Din analiza documentelor transmise de întreprinderi ca răspuns la solicitarea 

Consiliului Concurenței se pot formula anumite concluzii preliminare referitoare la: 

• Prețul de furnizare a gazelor naturale propus de furnizori clienților casnici din 

portofoliul propriu/noilor clienți (preț fix pentru toată perioada contractuală/ 

pentru o anumită perioadă, preț variabil). 

Analiza ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale pe piața concurențială a 

evidențiat diferențe importante în ceea ce privește prețul de furnizare a gazelor 

naturale10 pentru clienții casnici. Astfel, dacă anumiți furnizori oferă clienților și 

garantează un preț fix al gazelor naturale pentru toată perioada contractuală, 

ofertele-tip elaborate de alți furnizori prevăd un preț fix doar pentru o anumită 

perioadă (1 lună, 6 luni) sau stabilesc un preț variabil pentru toată perioada 

contractuală. De asemenea, anumiți furnizori oferă și o reducere a prețului de 

furnizare a gazelor naturale, reducere valabilă pentru o anumită perioadă de la data 

începerii furnizării, însă cu condiția menținerii raporturilor contractuale pentru o 

anumită perioadă de timp.   

Au fost identificați și furnizori care, deși își prezintă ofertele ca având un preț fix al 

gazelor naturale pentru o anumită perioada contractuală, condițiile generale de 

furnizare utilizate de aceștia includ clauze de adaptare a condițiilor contractuale, 

profesionistul rezervându-și dreptul de a adapta/modifica prețul de furnizare, și 

implicit prețul final al gazelor naturale, în funcțiile de condițiile sau evoluția pieței 

de gaze naturale11. De asemenea, au fost identificate și oferte-tip care, deși prevăd un 

 
10 Prețul de furnizare, denumit uneori prețul amestecului de gaze naturale, este diferit de prețul 

contractului/prețul final al gazelor naturale. Acesta din urmă include atât prețul de furnizare, cât și 

tariful reglementat de transport, tariful reglementat de distribuție gaze naturale, costul cu 

înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum și, dacă este cazul, abonamentul zilnic. 
11 Au fost identificați cel puțin 4 furnizori ale căror contracte/condiții de furnizare prevăd astfel de 

clauze. 



Raport intermediar al investigației privind sectorul gazelor naturale din România în contextul         31 

liberalizării activității de furnizare a gazelor naturale către clienții casnici 

 
 

nivel constant al prețului de furnizare a gazelor naturale pentru un interval 

prestabilit de timp, clauza prețului fix nu mai este inclusă în conținutul contractului, 

acesta indicând generic că prețul de furnizare va fi corelat cu evoluția pieței12. Astfel 

de neconcordanțe între oferta-tip și clauzele contractului de furnizare pot induce în 

eroare potențialii clienți finali care intenționează să obțină, prin semnarea 

contractului de furnizare, un preț fix pentru toată perioada contractuală/o anumită 

perioadă de timp.  

• Includerea în prețul final al gazelor naturale a unui abonament zilnic 

Analiza a identificat un număr de cel puțin 10 furnizori care, pe lângă prețul de 

furnizare a gazelor naturale ofertat clienților din portofoliul propriu/noilor clienți 

casnici, includ și un abonament, stabilit în sumă fixă (0,10 lei, 0,22 lei, 0,30 lei, 0,40 lei 

etc.) și plătibil zilnic pentru fiecare loc de consum (XX lei/zi/loc de consum). Includerea 

acestui element în prețul final al gazelor naturale permite furnizorului să oferteze 

clienților casnici un preț al gazelor mai mic decât cel din alte oferte proprii (care nu 

conțin un abonament) sau față de prețul propus de alți furnizori pe piața 

concurențială.   

Cu toate acestea, deși inclus de furnizori atât în cuprinsul ofertei, cât și conținutul 

contractului de furnizare, cu excepția unei singure oferte analizate13, nu au fost 

identificate dispoziții contractuale care să dezvolte și/sau să enumere serviciile 

asociate sau incluse și care sunt acoperite prin plata acestui abonament. O astfel de 

omisiune poate fi în contradicție nu doar cu anumite norme legale14, ce obligă 

furnizorii de gaze naturale să pună la dispoziția clienților finali, atât în etapa 

precontractuală, cât și cea contractuală, informații transparente, prezentate într-o 

manieră clară, completă și lizibilă, privind condițiile comerciale de furnizare a 

gazelor naturale, inclusiv în ceea ce privește elementele componente ale prețului 

final al gazelor naturale, și este de natură a induce în eroare clienții casnici mai puțin 

informații și care vor fi tentați să accepte oferta propusă de furnizor exclusiv în baza 

prețului de furnizare prezentat ca fiind mai redus.   

De asemenea, includerea componentei abonamentului poate fi echivalată cu o 

creștere a prețului final al gazelor naturale peste nivelul planificat de către 

 
12 În acest sens, au fost identificate 2 oferte-tip ale aceluiași furnizor de gaze naturale și care prevăd 

aceste neconcordanțe. 
13 În cazul acestei oferte, furnizorul a evidențiat expres bunurile și serviciile ale căror valoare este 

acoperită prin plata abonamentului. 
14 Ordinul președintelui ANRE nr. 106/2014 privind modalitățile de informare a clienților finali de 

către furnizorii de gaze naturale cu privire la condițiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I, cu numărul 781 din data de 27 octombrie 2014. 
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consumatorii casnici în momentul asumării ofertei și semnării contractului de 

furnizare, o astfel de creștere fiind mai evidentă în perioada cu un consum redus de 

gaze naturale. 

• Termenele de plată a facturilor pentru consumul de gaze naturale 

În ceea ce privește termenele contractuale pentru achitarea facturilor de consum al 

gazelor naturale, concluzia este că majoritatea ofertelor elaborate de furnizori prevăd 

termene suficiente pentru îndeplinirea acestei obligații de către clienții finali casnici, 

respectiv între 20 și 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Însă, au fost 

identificați și furnizori15 care impun termene (în speță, 15 zile de la data emiterii) 

care pot fi considerate prea scurte pentru achitarea facturilor, depășirea acestora, 

chiar fără a exista o culpă din partea clientului final casnic, justificând perceperea 

unor penalități calculate pentru fiecare zi de întârziere, care pot fi, în anumite cazuri, 

stabilite la un nivel ridicat.  

• Facturarea consumului de gaze naturale (modalități de transmitere a facturilor, 

respectiv în format tipărit sau în format electronic, modificarea perioadei de 

facturare) 

Referitor la modalitățile de transmitere a facturilor, normele specifice adoptate de 

ANRE16 impun în sarcina furnizorilor de gaze naturale obligația de a pune la 

dispoziția clienților finali două modalități de transmitere a facturilor şi a 

documentelor anexate acestora, respectiv în format tipărit și în format electronic, iar 

clientul final are posibilitatea să opteze pentru oricare dintre acestea. Mai mult, 

furnizorii sunt responsabili de transmiterea către clienții finali a facturilor, în mod 

gratuit și în timp util, astfel încât plata acestora să poată fi efectuată până la data 

scadenței. 

Din analiza documentelor înaintate Consiliului Concurenței rezultă că majoritatea 

furnizorilor respectă această obligație, acordând posibilitate clienților finali de a opta 

pentru oricare din cele două modalități de comunicare a facturilor (prin poștă, 

servicii de curierat rapid, poștă electronică, prin intermediul unei aplicații 

web/portal etc.).  

Însă, au fost identificate dispoziții contractuale care limitează considerabil această 

opțiune, în sensul în care se impune o creștere a prețului de furnizare a gazelor 

 
15 Analiza a identificat un număr de 4 furnizori care prevăd un termen de plată de 15 zile calculate de 

la data emiterii facturii referitoare la consumul de gaze naturale. 
16 Ordinul președintelui ANRE nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea 

gazelor naturale la clienții finali, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, cu numărul 510 din data de 7 

iulie 2016. 
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naturale pentru comunicarea facturilor în format tipărit17. Impunerea unor plăți 

suplimentare în sarcina clienților casnici încalcă dispozițiile normative mai sus 

amintite. Astfel, existența unor astfel de clauze contractuale este de natură a 

neutraliza dreptul clientului de a alege liber metoda de comunicare a facturii pentru 

consumul de gaze naturale, iar impunerea acestui adaos la prețul de furnizare 

înfrânge interdicția impusă de a nu percepe sume de bani pentru transmiterea către 

clienții finali a facturilor. 

De asemenea, a fost identificat un [...] furnizor care își rezervă dreptul de a modifica 

perioada de emitere a facturii, clientul fiind notificat cu cel puțin 30 de zile înainte de 

punerea în aplicare a noii perioade de emitere a facturii și fără încheierea unui act 

adițional la contract. Or, așa cum prevăd normele Regulamentului ANRE privind 

furnizarea gazelor naturale la clienții finali, orice modificare a perioadei de facturare 

convenită de părți prin contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim 

concurențial se face imperativ prin act adițional la acesta. 

În continuare, studiul a identificat inclusiv oferte-tip și/sau contracte propuse de 

anumiți profesioniști18 și care nu mai acordă un drept de opțiune în ceea ce privește 

transmiterea facturilor pentru consumul de gaze naturale, clauzele acestora statuând 

că acestea vor fi transmise electronic la o anumită adresă de poștă electronică 

indicată de clientul final casnic. 

În cazul unui furnizor, analiza a arătat că acesta încearcă să transfere riscul asociat 

necomunicării facturii în sarcina exclusivă a clienților finali. Astfel, condițiile 

contractuale impuse prevăd sesizarea imediată a furnizorului în cazul în care 

clientului nu i-a fost comunicată factura de plată, iar necomunicarea facturii nu 

poate constitui motiv pentru neplată în situația lipsei înștiințării. Însă, comunicarea 

facturii (în format tipărit sau electronic) reprezintă o obligație a furnizorilor 

(obligație de rezultat), implicând nu doar o simplă transmitere, ci și verificarea 

comunicării acesteia destinatarului (verificarea dovezilor de comunicare). 

• Garanțiile solicitate clienților casnici pentru asigurarea serviciului de furnizare a 

gazelor naturale. 

În ceea ce privește garantarea îndeplinirii obligațiilor, cvasi-totalitatea ofertelor și 

contractelor analizate prevăd dreptul furnizorilor de a solicita clienților casnici 

 
17 Oferta unui furnizor prevede că „[...].” 
18 Clauzele utilizate de 4 furnizori limitează posibilitatea de a opta pentru comunicarea facturii în 

format tipărit. Unul din acești furnizori, deși recunoaște dreptul clientului casnic de a solicita 

comunicarea facturii în format tipărit la o anumită adresă, impune ca aceasta să fie amplasată într-o 

anumită localitate. 
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constituirea de garanții, acestea având, în principal, finalitatea de a asigura 

îndeplinirea la timp a obligațiilor de plată a contravalorii gazelor naturale 

consumate, inclusiv în situațiile în care se constată, conform prevederilor legale în 

vigoare, acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de 

măsurare sau acțiuni de sustragere a gazelor naturale prin ocolirea echipamentelor 

de măsurare.  

În cazul furnizorilor care își rezervă un astfel de drept, cele mai uzitate instrumente 

de garantare sunt scrisorile de garanție bancară și biletele la ordin avalizate, a căror 

valoare trebuie să acopere contravaloarea gazelor naturale livrate într-o anumită 

perioadă de timp prestabilită/agreată.  

Există însă și furnizori care pot solicita de la consumatorii casnici achitarea în avans 

a unei cantități de gaze naturale înainte de începerea furnizării19 sau chiar 

constituirea de garanții reale (ipotecă imobiliară) asupra unor imobile aflate în 

posesia acestora20. De asemenea, alegerea instrumentelor de garantare nu reprezintă 

întotdeauna rezultatul negocierii între părțile viitorului acord, anumiți furnizori 

putând impune unilateral în sarcina clienților casnici constituirea unui anumit 

tip/instrument de garantare și exclusiv în baza unei analize de bonitate a clientului 

realizată tot de acești furnizori. 

Înserarea în conținutul ofertelor/contractelor de furnizare a unor garanții excesive, 

dublată și de impunerea unor instrumente de garantare disproporționate în raport 

cu riscul asigurat (ipoteci imobiliare) afectează posibilitatea clienților casnici de a 

opta în favoarea anumitor furnizori și ofertelor acestora, implicând totodată costuri 

suplimentare pe care nu toți clienții casnici și le pot permite. 

• Penalitățile de întârziere în caz de neexecutare la termen a obligațiilor de plată. 

Referitor la reglementarea răspunderii părților pentru neexecutarea sau executarea 

cu întârziere a obligațiilor contractuale, ofertele-tip analizate, precum și contractele 

de furnizare a gazelor naturale prevăd clauze de plată a unor majorări/penalități de 

întârziere calculate asupra valorilor scadente și neachitate de către clientul casnic. 

Nivelul acestor obligații accesorii este, în cele mai multe cazuri, stabilit la nivelul 

dobânzilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către 

 
19 Din cei analizați, un număr de 4 furnizori au decis să reglementeze o astfel de modalitate de 

garantare a îndeplinirii obligațiilor izvorâte din semnarea contractului de furnizare. 
20 Clauzele unui furnizor prevăd garantarea îndeplinirii obligațiilor fie prin depunere într-un cont 

special a unei sume de bani, fie prin prezentarea de garanții sub formă de scrisoare de garanție 

bancară, a cărei valoare trebuie să acopere contravaloarea gazelor naturale ce urmează a fi livrate pe 

două luni consecutive cu cel mai mare consum sau constituirea unei ipoteci imobiliare asupra 

imobilului adus în garanție. 
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bugetul de stat21. Cu toate acestea, analiza a identificat oferte, respectiv contracte 

care stabilesc alte valori ale penalităților de întârziere în caz de neexecutarea sau 

executarea cu întârziere a obligațiilor de plată, anumiți furnizori22 rezervându-și 

dreptul de a percepe penalități egale cu dublul nivelului dobânzii reglementate de 

legislația de procedură fiscală, și anume 0,04% pe zi din suma neachitată la scadență. 

Există și oferte propuse de 8 furnizori destinate consumatorilor finali casnici care 

impun un procent și mai mare, clienții riscând penalități în cota de 0,1% pentru 

fiecare zi de întârziere, calculate asupra valorii scadente și neachitate. 

În cazul ofertelor elaborate de anumiți furnizori23, deși condițiile contractuale de 

furnizare folosite de aceștia prevăd plata unor penalități de întârziere, nivelul 

acestora nu este prevăzut expres, o astfel de omisiune fiind de natură a induce în 

eroare clienții casnici privind întinderea obligațiilor pecuniare pe care și le asumă 

prin semnarea contractului de furnizare a gazelor naturale. De asemenea, au fost 

identificate clauze contractuale ce prevăd expres că penalitățile de întârziere pot 

depăși valoarea debitului asupra căruia sunt calculate, un număr de cel puțin 7 

furnizori din cei analizați au optat pentru includere acestora în cuprinsul condițiilor 

sale de furnizare a gazelor naturale. 

Impunerea, în sarcina clienților finali casnici, a unui nivel ridicat al penalităților de 

întârziere în cazul neexecutării sau executării cu întârziere a obligațiilor de plată, 

dublat și de posibilitatea depășirii valorii debitului principal datorat reprezintă 

veritabile riscuri pentru clienții finali casnici, în special pentru clienții casnici 

vulnerabili, care pot fi obligați la plata unor sume vădit disproporționate în raport 

de prejudiciul direct și nemijlocit suferit de către profesionist.  

• Termenele pentru acceptarea/refuzul modificării/adaptării condițiilor 

contractuale și/sau majorării prețului de furnizare a gazelor naturale 

Legislația specifică obligă titularii licențelor de furnizare să notifice în timp util orice 

intenție de modificare și/sau completare a condițiilor/clauzelor contractuale, precum 

și orice majorare a prețului/tarifului practicat, clienților finali fiindu-le recunoscut 

dreptul de a denunța în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă noile 

condiții și/sau prețul. Acest drept însă urmează a fi exercitat în termenul prevăzut de 

contractul semnat între clientul casnic, termen care trebuie să fie unul suficient.  

 
21 Potrivit art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura fiscală, cu modificările 

și completările ulterioare, nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. 
22 Doi furnizori au prevăzut un nivel al penalităților de întârziere în cuantum de 0,04% pe zi de 

întârziere. 
23 Deși prevederile referitoare la calculul și plata penalităților de întârziere fac trimitere la un anumit 

alineat dintr-un articol, analiza a evidențiat lipsa acelei clauze din cuprinsul contractului. 
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Stipularea unor termene scurte pentru exercitarea dreptului de denunțare a 

contractului de furnizare în caz de modificare/completare, respectiv majorare a 

prețului/tarifului practicat (e.g. 5 zile de la primirea notificării, 10 zile de la primirea 

notificării)24, nu de puține ori insuficiente pentru înțelegerea și evaluarea noilor 

condiții comerciale și de preț, este de natură a afecta însăși substanța acestui drept, 

clienții finali casnici putând fi puși în situația de a accepta tacit, prin simpla expirare 

a acestor termene contractuale, modificări care se pot dovedi păgubitoare pentru 

aceștia. 

• Neînștiințarea clienților despre modificarea componentelor prețului final al 

gazelor naturale 

Au fost identificate clauze ale unui furnizor care îl exonerează de obligația legală de 

a înștiința clienții finali despre modificarea prevederilor contractuale întemeiate pe 

dispoziții ale actelor normative, a fortiori și în cazul componentelor reglementate ale 

prețului final al gazelor naturale.  

Însă, normele legale interzic un astfel de comportament, stabilind imperativ că 

prevederile contractuale întemeiate pe dispoziții ale actelor normative se modifică de 

drept la data intrării în vigoare a modificării acestor acte, furnizorii având obligația 

să notifice clienții finali modificările intervenite.  

• Încetarea contractelor de furnizare a gazelor naturale 

Fiind clauze esențiale pentru înțelegerea efectelor contractelor semnate, majoritatea 

furnizorilor acordă o atenție deosebită cauzelor și condițiilor de încetare, reziliere 

sau denunțare a contractelor de furnizare a gazelor naturale. Astfel, majoritatea 

contractelor analizate enumeră cauzele care pot duce la încetarea furnizării, prevăd 

clauze care dau dreptul atât furnizorilor, cât și clienților finali de a rezilia sau 

denunța contractele de furnizare a gazelor naturale. Au fost identificați și furnizori 

care nu prevăd expresiss verbis clauze de încetare a raporturilor contractuale, în aceste 

situații fiind aplicabile atât dispozițiile din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a 

gazelor naturale, cât și din reglementările specifice ale ANRE. 

Analiza a arătat însă că, în cazul ofertelor și/sau contractelor folosite de anumiți 

furnizori, clauzele acestora nu respectă anumite termene impuse de reglementările 

specifice în vigoare. Astfel, potrivit art. 48 din Regulamentul ANRE privind 

furnizarea gazelor naturale la clienții finali, pentru neachitarea de către clientul final 

a facturii scadente reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, 

 
24 Au fost identificați un număr de cel puțin 7 furnizori ale căror condiții contractuale de furnizare 

prevăd astfel de termene. 
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furnizorul este îndreptățit să aplice dobânzi penalizatoare, precum și să ia, succesiv, 

anumite măsuri, respectiv: 

1) să transmită, în mod gratuit, un preaviz clientului final, în situația în care 

urmează să întrerupă furnizarea la locul de consum, cu respectarea unui preaviz 

de cel puțin 15 zile calendaristice; 

2) să întrerupă furnizarea gazelor naturale la locul de consum al clientului final 

după expirarea perioadei de preaviz; 

3) să transmită, în mod gratuit, un preaviz clientului final, în situația în care 

urmează să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea 

unui nou preaviz de cel puțin 15 zile calendaristice; 

4) să dispună rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale. 

De asemenea, așa cum prevede și art. 58 lit. h) din același act normativ, furnizorul de 

gaze naturale are, pe lângă alte drepturi, și opțiunea de a rezilia contractul de 

furnizare a gazelor naturale în situația încetării dreptului de proprietate sau de 

folosință al clientului final asupra locului de consum, în situația neachitării facturii 

reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale în condițiile prevăzute în 

contractul de furnizare a gazelor naturale, precum și în alte situații prevăzute de 

legislația în vigoare, aceasta fiind condiționată însă de transmiterea, în mod gratuit, a 

unui preaviz de cel puțin 15 zile calendaristice. 

În cazul furnizorilor amintiți mai sus, clauzele contractuale ale acestora fie reduc 

considerabil termenele impuse de normele legale (e.g. preaviz de minim 2 zile 

lucrătoare, 5 zile calendaristice, în situația întreruperii furnizării gazelor naturale)25, 

fie nu prevăd deloc un astfel de preaviz26, anumiți furnizori considerându-se chiar și 

exonerați de orice obligație contractuală privind livrarea gazelor naturale după 

expirarea unui termen scurt de la data scadenței facturii. 

În continuare, prin dispozițiile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor 

naturale27, este recunoscut dreptul clienților finali de gaze naturale de a-și schimba, 

în mod gratuit, furnizorul de gaze naturale în termen de 21 de zile de la data 

solicitării. Studiul a identificat însă prezența pe piață a unor furnizori ale căror 

condiții contractuale impun bariere clienților finali casnici în schimbarea 

furnizorului de gaze naturale. Mai mult decât atât, existența unor astfel de clauze în 

cuprinsul contractelor de furnizare a gazelor naturale nu constituie doar bariere în 

calea beneficiarilor de a se bucura de acest drept, ci și o încălcare vădită a normelor 
 

25 Analiza a arătat că cel puțin 10 furnizori prevăd în contractele/condițiile comerciale folosite de 

aceștia termene mai scurte decât cele reglementate de normele legale. 
26 În acest sens au fost identificași 3 titulari ai licențelor de furnizare. 
27 Art. 143 alin. (1) lit. g), coroborat cu dispozițiile art. 145 alin. (4) lit. h). 
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legale în vigoare, norme care prevăd gratuitatea procesului de schimbare a 

furnizorului. În acest sens, putem menționa clauze care: 

• obligă clientul casnic să achite furnizorului toate costurile suportate ca urmare a 

constituirii stocului minim de gaze naturale pentru acest client, acestea incluzând, 

dar fără a se limita la: prețul gazelor naturale, costurile de înmagazinare, costurile 

de transport în vederea înmagazinării, costuri de finanțare într-un anumit procent 

fix pe an, toate calculate pentru o perioadă fixă de timp28; 

• obligă clientul casnic, în situația încetării raporturilor contractuale indiferent de 

motive, cu excepția încetării din culpa furnizorului, să preia integral, prin transfer 

în nume propriu sau să asigure preluarea integrală prin transfer de către noul 

furnizor, capacitatea de transport rezervată pe puncte de intrare și pe puncte de 

ieșire în/din SNT. În caz de neîndeplinire a acestei obligații, furnizorul poate 

obliga clientul casnic la plata unor despăgubiri egale cu costul capacității 

rezervate până la preluarea acesteia, dacă este cazul, ori până la încheierea 

perioadei pentru care a fost rezervată, respectiv anul gazier29; 

• obligă clientul casnic, atunci când acesta intenționează să declanșeze procedura de 

schimbare a furnizorului de gaze naturale, la plata în favoarea furnizorului, cu 

titlu de despăgubiri, a unor sume de bani30 sau a contravalorii unei cantități de 

gaze naturale prevăzute în contract31. 

 

• Restrângerea dreptului clientului casnic de a invoca impreviziunea și de a solicita 

modificarea/adaptarea condițiilor contractuale de furnizare  

Analiza a identificat 2 furnizori care transferă întregul risc contractual în sarcina 

clienților finali, obligându-i să își asume riscul cu privire la apariția unor împrejurări 

excepționale după semnarea contractului și să renunțe expres la dreptul de a solicita 

în instanță modificarea/adaptarea prețului final al contractului. 

• Limitarea răspunderii furnizorilor în caz de neexecutare a propriilor obligații 

contractuale 

În cazul a 7 furnizori, în cuprinsul contractelor acestora au fost identificate clauze 

care limitează răspunderea furnizorilor pentru neexecutare culpabilă a propriilor 

obligații, afectând în consecință dreptul clienților casnici să pretindă despăgubiri în 

 
28 Clauza a fost identificată în cuprinsul contractului de furnizare propus de un furnizor.  
29 Două întreprinderi din cele analizate obligă clienții din portofoliu să suporte costurile aferente 

rezervării de capacitate în cazul în care aceștia intenționează să-și schimbe furnizorul de gaze 

naturale. 
30 Clauza identificată prevede: “[...]”. 
31 În situația unui furnizor, contractual prevede: “[...]” 
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astfel de cazuri. Deși acești furnizori recunosc dreptul clientului de a solicita și primi 

daune-interese în funcție de prejudiciul cauzat din culpa acestora, clauzele 

contractuale limitează însă întinderea daunelor-interese ce pot fi solicitate de clienții 

finali, astfel că acestea nu pot depăși o anumită valoarea stabilită prin contract. 

• Nerespectarea competenței instanțelor de judecată în soluționarea litigiilor între 

furnizori și clienții acestora 

Au fost identificați 16 furnizori care obligă consumatorii să accepte competența 

anumitor instanțe (de regulă, locul sediului furnizorului/operatorului) în 

soluționarea eventualelor litigii care pot apărea în derularea contractelor de 

furnizare a gazelor naturale. Astfel de clauze însă sunt în contradicție cu prevederile 

legii procesuale care stabilesc, în mod imperativ, că cererile formulate de un operator 

împotriva unui consumator pot fi introduse numai la instanța domiciliului 

consumatorului, orice convenție de alegere a competenței putând fi încheiată numai 

după nașterea dreptului la despăgubire. Ori, în cazul acestor prevederi contractuale, 

furnizorii impun o anumită competență înainte de nașterea dreptului la acțiune.  

În cazul unui furnizor, analiza a reliefat utilizarea de clauze compromisorii (clauză 

de arbitraj) în conținutul contractelor de furnizare, limitând considerabil dreptul 

clienților casnici de a se adresa cu acțiuni în justiție. 

Asumarea unor astfel de clauze prin semnarea contractelor de furnizare cu aceste 

întreprinderi este de natură a limita prerogativele legale recunoscute consumatorilor 

și de a genera bariere, inclusiv de ordin financiar, în calea acestora de a se adresa 

instanțelor de judecată competente. 

Concluzionând cele dezvoltate mai sus, analiza a scos în evidență faptul că anumite 

oferte-tip, precum și contracte de furnizare a gazelor naturale cuprind clauze care 

pot induce în eroare clienții casnici de gaze naturale. De asemenea, unele din aceste 

clauze pot crea bariere în calea clienților de a alege conștient și asumat cele mai 

potrivite condiții de furnizare, sau pot chiar bloca posibilitatea de schimbare a 

furnizorului de gaze naturale.  
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5. Opinia furnizorilor de gaze naturale cu privire la procesul de 

liberalizare 

Consiliul Concurenței a transmis chestionare către un număr de 60 de furnizori de 

gaze naturale. Au fost eliminate răspunsurile celor care nu s-au exprimat sau nu au 

identificat disfuncționalități și ale celor care fac parte din același grup de 

întreprinderi și au transmis răspunsuri identice. Astfel, pentru întrebarea: Prezentați 

opinia dumneavoastră cu privire la derularea procesului de liberalizare a pieței gazelor 

naturale din România pentru clienții casnici. Indicați disfuncționalitățile și/sau barierele de 

orice natură (legislativă, tehnică sau de alt fel) pe care le-ați identificat sau care v-au fost 

semnalate cu privire la activitatea de furnizare a gazelor naturale pentru clienții casnici au 

fost centralizate 29 de răspunsuri. 

Disfuncționalitățile sesizate de furnizorii de gaze naturale în procesul de liberalizare 

a pieței au fost încadrate în 4 categorii, și anume cele privind: legislația, schimbarea 

furnizorului, informarea deficitară a consumatorului, altele. 

Opiniile furnizorilor sunt sintetizate în tabelul următor (răspunsurile complete sunt 

anexate documentului): 

Tabel 5.1. Sinteza opiniilor furnizorilor de gaze naturale cu privire la derularea procesului de 

liberalizare 

Natura 

problemei 

identificate de 

furnizor 

Nr. de 

răspunsuri 
Descriere 

Legislativă 13 

- (8 astfel de răspunsuri) Reglementări neclare și 

modificate frecvent sau termen scurt de implementare a 

liberalizării (din care 1: OUG 106/2020 și Legea nr. 

155/2020 produc grave distorsiuni în funcționarea normală a 

unei piețe concurențiale); 

- (2 răspunsuri) Obligația de stoc minim pentru furnizorii 

care au avut clienți casnici în trecut a generat costuri 

acestor furnizori; 

- Nu a fost suficient timp pentru aprobarea legislației 

secundare și aplicarea de către furnizori într-un mod 

coerent și eficient; 

- Pentru modificarea condițiilor contractuale e permisă 

doar comunicare scrisă, cu confirmare de primire, nu și 
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Natura 

problemei 

identificate de 

furnizor 

Nr. de 

răspunsuri 
Descriere 

cea electronică; 

- Ar trebui implementat un tarif de distribuție unic pe țară. 

Schimbarea 

furnizorului 
11 

- (3 răspunsuri în acest sens) Schimbarea furnizorului să fie 

condiționată de achitarea obligațiilor restante către 

vechiul furnizor; 

- (3 astfel de răspunsuri) Este necesară o platformă unică 

pe care să se facă schimbarea și la care să aibă acces toți 

actorii din piață (transportator, distribuitor, furnizor, 

client, autoritate de reglementare); 

- Schimbarea furnizorului să fie realizată doar după 

actualizarea datelor cu caracter personal ale clientului; 

- Numărul mare de clienți care schimbă furnizorul 

generează blocaje în activitatea curentă a furnizorului; 

- Lipsă parțială sau totală a unor documente sau informații 

venite din partea vechiului furnizor; 

- Ar trebui impus un prag minim de consum de la care să 

se facă schimbarea furnizorului; 

- Confuzie de reglementare, ghidul privind schimbarea 

furnizorului nu este încă adoptat. 

Informarea 

deficitară a 

consumatorului 

8 

- (6 răspunsuri în acest sens) Neclarități ale clienților cu 

privire la prețurile altor furnizori și la modalitatea de 

alegere a altui furnizor; Este necesară informarea corectă 

și permanentă a clienților casnici cu privire la liberalizare; 

- Schimbarea furnizorului este deseori asociată cu 

demontarea contorului actual și lipsa efectuării citirilor de 

către operatorii de rețea; 

- Termenul avut la dispoziție de clienți și furnizori în 

vederea liberalizării a fost scurt (2 luni) și a coincis cu 

perioada pandemiei, ceea ce a afectat posibilitatea de 

informare a clienților. Este nevoie de o informare 

susținută în timp; 

- Ofertele nu se încărcau în comparator pe zone de 

distribuție, ceea ce a creat confuzii în rândul clienților; 
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Natura 

problemei 

identificate de 

furnizor 

Nr. de 

răspunsuri 
Descriere 

Altele 11 

- (6 răspunsuri) Contextual epidemiologic; 

- Dominanța furnizorilor importanți; 

- Clienții au acces redus la dotări tehnice pentru a 

transmite solicitări către furnizori în format electronic; 

- S-au încheiat contracte încă de anul trecut, la prețurile de 

atunci, motiv pentru care reducerea recentă a prețurilor 

nu se poate reflecta imediat în prețul final; 

- Ofertele de furnizare sunt neangajante legal sau 

contractual, posibilitatea de comparare fiind afectată. 

- Contractele pentru clienți casnici ar trebui să fie 

standardizate; 

- Citirea contoarelor se face foarte rar, ceea ce implică 

estimări (imprecise), facturi care nu reflectă realitatea, 

clienți nemulțumiți; 

- Accesul furnizorilor la gaze este discriminatoriu 

(informații privind evoluția pieței au fost oferite doar 

unor firme, care au furat startul); 

- Raportări complexe și frecvente; Costuri de operare 

ridicate (IT, site, comisioane tranzacționare piețe 

centralizate); Lipsă personal calificat; Acces dificil la 

finanțare, costuri de finanțare ridicate; 

- Sunt necesare facilități din partea băncilor pentru toți 

furnizorii (conturi pentru colectarea plăților). 
Sursa: Răspunsuri primite de la furnizorii de gaze naturale 
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6. Concluzii și recomandări 

Date fiind cele prezentate în Secțiunea 2, apreciem că până la acest moment procesul 

de liberalizare a furnizării gazelor naturale la consumatorul casnic nu a avut un 

impact deosebit la nivelul clienților finali (în prima lună de la debutul liberalizării o 

mare parte din clienții casnici au fost pasivi, în timp ce vasta majoritate a celor care 

au trecut în regim concurențial au făcut acest lucru fără a schimba furnizorul curent 

de gaze naturale).  

Cel mai probabil, acest lucru este rezultatul unui cumul de factori. Pe de o parte, s-ar 

putea ca volumul redus al gazelor naturale consumate în perioada sezonului cald să 

nu inducă un apetit deosebit pentru schimbarea furnizorului curent, așa cum s-ar 

putea să fie cazul în timpul sezonului rece, când consumatorii ar putea fi mult mai 

interesați de prețul gazelor naturale și de diferențele de preț ale diverșilor furnizori. 

Pe de altă parte, ofertele de gaze naturale realizate la debutul procesului de 

liberalizare s-ar putea să nu fi fost suficient de atractive pentru a determina 

schimbarea furnizorului curent de gaze naturale de către clienții casnici. Nu în 

ultimul rând, nivelul de informare a consumatorilor casnici de gaze naturale cu 

privire la procesul de liberalizare, în general, și la modalitatea de schimbare a 

furnizorului, în particular, ar putea fi mai redus decât cel dorit. 

Recomandarea 1.     În aceste condiții, apreciem că, cel puțin până în iulie 2021, este 

necesară desfășurarea unei campanii intense de informare publică, axată pe mai 

multe direcții (de exemplu, cu privire la rolul diverselor întreprinderi active în 

sectorul gazelor naturale, cu privire la elementele ce formează prețul final al gazelor 

naturale, cu privire la modalitatea de schimbare a furnizorului de gaze naturale etc.). 

Considerăm că această campanie de informare ar trebui să utilizeze atât mediile 

clasice de comunicare (spoturi TV pe canale cu acoperire națională și audiență 

ridicată, anunțuri la radio, informări prin poștă etc.), precum și mediul online și 

social media, astfel încât campania să atingă o parte cât mai însemnată a populației-

țintă. Din perspectiva noastră, eforturile de informare și popularizare făcute la 

debutul liberalizării ar trebui intensificate și continuate pe parcursul întregului 

proces, presiunea concurențială exercitată de consumatori casnici informați fiind 

esențială pentru succesul liberalizării. 

Consiliul Concurenței a analizat o mare parte a ofertelor-tip de furnizare a gazelor 

naturale în regim concurențial elaborate de titularii licențelor cu ocazia liberalizării, 

precum și a proiectelor de contracte propuse de aceștia spre a fi încheiate cu 

consumatorii casnici pe piața concurențială. Secțiunea 4 a acestui raport arată că 
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ofertele-tip și contractele de furnizare cuprind clauze problematice din mai multe 

puncte de vedere. Acest comportament al furnizorilor de gaze naturale trebuie 

descurajat, întrucât poate submina întregul proces de liberalizare a activității de 

furnizare de gaze naturale către clienții casnici. 

Recomandarea 2.     Considerăm că, în acest moment al procesului de liberalizare, ar 

putea fi avută în vedere obligativitatea furnizorilor de gaze naturale care se 

adresează clienților casnici de a oferi acestora un contract standard de furnizare, care 

să prevadă clauze și condiții unice, prezentate într-o manieră clară, transparentă și 

completă, singurul parametru ce poate diferi de la un furnizor la altul fiind prețul 

final al gazelor naturale. Oferirea acestui contract standard de către furnizorii de 

gaze naturale nu trebuie să limiteze însă dreptul acestora de a propune clienților 

casnici și alte oferte/contracte pe piața concurențială. În esență, recomandarea 

vizează obligativitatea ofertării unui contract standardizat de către toți furnizorii, 

fără a limita libertatea comercială a acestora de a oferi clienților casnici și alte 

contracte în regim concurențial. 

În cazul în care această recomandare este considerată utilă pentru a asigura un set de 

condiții de bază (minime) necesare în relația client – furnizor de gaze naturale, 

apreciem că ar trebui evaluată posibilitatea legală de acțiune a ANRE în acest sens. 

În situația în care autoritatea de reglementare nu dispune de pârghiile legale pentru 

a implementa această recomandare, apreciem că ar putea fi avută în vedere 

adaptarea cadrului normativ, pentru a permite ANRE o astfel de intervenție. 

Recomandarea 3.     Tot în contextul clauzelor contractuale problematice utilizate de 

furnizorii de gaze naturale, considerăm că ar putea fi analizate și alte soluții, 

complementare celei indicate anterior, pentru atenuarea problemele semnalate în 

cadrul acestui raport. Astfel, se poate avea în vedere obligativitatea obținerii unui 

aviz/punct de vedere din partea autorității de reglementare cu privire la 

introducerea sau modificarea condițiilor generale de furnizare a gazelor naturale de 

către furnizorii care intenționează să oferteze gaze clienților finali casnici. 

Avizul/punctul de vedere ar trebui solicitat anterior publicării ofertelor, respectiv 

anterior introducerii sau modificării condițiilor generale de furnizare și/sau 

proiectelor de contracte propuse a fi încheiate cu clienții finali casnici, astfel încât să 

fie asigurat caracterul echilibrat al contractelor oferite de furnizori. Alternativ, se 

poate avea în vedere stabilirea de către autoritatea de reglementare a unor limite în 

ceea ce privește anumite clauze contractuale (de exemplu, termenul de plată a 

facturii să nu fie mai mic de 30 de zile de la emitere, penalitățile de întârziere să nu 

depășească nivelul dobânzii reglementate, garanțiile constituite să nu depășească un 

anumit nivel predeterminat, prețurile ofertate să aibă o durată minimă de 

valabilitate etc.). 
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Mențiunea anterioară cu privire la prerogativele legale de care dispune în mod 

concret ANRE se aplică și în cazul acestei recomandări. 

Recomandarea 4.     De asemenea, considerăm necesară intervenția Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor, prin verificarea condițiilor generale de 

furnizare a gazelor naturale și/sau a contractelor de furnizare, în vederea identificării 

posibilelor clauze cu caracter abuziv sau, după caz, a unor practici înșelătoare a 

furnizorilor de gaze naturale (profesioniști) în relația cu clienții casnici 

(consumatori). 

Secțiunile 3 și 4 ale raportului au evidențiat diversitatea clauzelor contractuale 

incluse în ofertele furnizorilor de gaze naturale care se adresează clienților casnici, 

fiind prezentate și câteva exemple de oferte-tip. Este evident faptul că prețul gazelor 

naturale este un element esențial al contractului, dar și că nivelul acestuia este 

influențat de includerea altor clauze contractuale (de exemplu, de existența unui 

abonament zilnic sau nu, de impunerea de garanții sau nu, de modalitatea de 

comunicare a facturii etc.). Din păcate, în acest moment comparatorul de oferte-tip 

de furnizare a gazelor naturale al autorității de reglementare nu permite selectarea 

ofertelor în baza unor criterii suplimentare, astfel încât rezultatele returnate în urma 

căutării să permită o comparație a acestora de către clientul final.  

În aceste condiții, după folosirea comparatorului pus la dispoziție de ANRE, clienții 

trebuie să parcurgă cu atenție condițiile contractuale generale și specifice propuse de 

furnizori, ceea ce nu este totuși facil pentru majoritatea consumatorilor casnici. 

Recomandarea 5.     Recomandăm adaptarea comparatorului de oferte-tip al ANRE, 

prin includerea de filtre suplimentare, prin intermediul cărora clienții casnici să 

poată alege mai ușor între oferte cu un grad mai ridicat de comparabilitate. Clienții 

casnici ar trebui să poată selecta ofertele furnizorilor după mai multe criterii 

relevante, precum: tipul de preț (fix/variabil), durata de valabilitate a prețului 

(exprimată în luni), tipul de ofertă (gaze naturale/gaze și servicii/gaze și energie), 

componenta abonament zilnic (da/nu), componenta garanții (da/nu), modalitatea de 

transmitere a facturii (fizic/electronic). 

Actualizare ulterioară (21.09.2020): La data de 18.09.2020, ANRE a pus la dispoziția 

consumatorilor casnici de gaze naturale interesați să-și exercite dreptul de 

eligibilitate o nouă versiune a comparatorului ofertelor-tip de furnizare a gazelor 

naturale. Disponibil la aceeași adresă, acesta include criterii suplimentare pe baza 

cărora se pot selecta ofertele, asigurând o mai bună comparabilitate a rezultatelor 

returnate. În noua versiune a comparatorului online clienții pot alege să vizualizeze 

ofertele în funcție de tipul de preț, componenta abonament, modul de transmitere a 

facturii, componenta garanții, durata contractului etc. 
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În acest context, recomandăm continuarea adaptării comparatorului online al ANRE 

în funcție de alte elemente concrete pe care ofertele furnizorilor de gaze naturale le-

ar putea include în viitor. De asemenea, încurajăm consumatorii casnici să utilizeze 

comparatorul online pentru identificarea celei mai potrivite oferte de furnizare. 

Analiza clauzelor contractuale a arătat prevalența relativ ridicată a ofertelor care 

includ un abonament zilnic/loc de consum. Simulările prezentate în Secțiunea 3 arată 

că acceptarea unei oferte cu abonament poate fi benefică unor clienți (cu consum mai 

ridicat), dar dezavantajoasă pentru alți clienți (cu consum mai redus). De asemenea, 

datele arată că 99,97% din clienții casnici de gaze naturale sunt incluși în categoria 

C1 de consum, aferentă unui consum anual mai mic de 280 MWh. 

Recomandarea 6.     Considerăm oportună definirea de către autoritatea de 

reglementare a unor sub-categorii de consum pentru clienții casnici de gaze naturale, 

care să se subscrie categoriei C1 (consum mai mic de 280 MWh/an) și care să se 

plieze mai bine pe realitatea clienților din România. În cazul definirii unor astfel de 

sub-categorii, apreciem că furnizorii de gaze naturale ar putea propune oferte 

adaptate mai bine nevoilor clienților casnici. De exemplu, clienții casnici cu 

consumuri relativ ridicate ar putea beneficia de prețuri mai reduse per MWh, ceea ce 

ar echivala cu o manifestare mai pregnantă a puterii lor de negociere (relativ 

superioară față de cea a clienților cu consum redus). În lipsa unor sub-categorii de 

consum aferente categoriei C1, mulți furnizori de gaze naturale oferă în prezent 

contracte cu și fără abonament, care pot fi avantajoase sau nu pentru clienții casnici, 

în funcție de mai mulți factori. Simulări precum cele din prezentul raport ar putea fi 

dificil de realizat de marea masă a consumatorilor casnici, ceea ce ar putea conduce 

la adoptarea unor decizii neinformate de către unii dintre aceștia. 
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Anexă 

1.  Considerăm că după liberalizarea pieței de gaze naturale pentru clienții casnici, ar trebui ca 

băncile comerciale să acorde facilități pentru toți furnizorii de gaze, în condiții egale, pentru 

deschiderea conturilor necesare în vederea colectării prețului gazelor naturale de la clienții 

casnici. Aceeași necesitate apare și în legătură cu furnizarea de electricitate către clienții casnici. În 

acest mod, furnizorii pot pune la dispoziția clienților finali modalități de plată alternative și 

echivalente, fapt ce antrenează o concurență corectă între furnizorii de gaze, pentru că beneficiază 

de condiții egale în piață (i.e. furnizorii vor avea posibilitatea de a pune la dispoziția clienților 

casnici conturi la toate băncile existente în piață în vederea efectuării plăților către furnizori). 

Eliminarea barierelor în relația cu băncile comerciale pe acest segment, de colectare a prețului 

achitat de clienții finali, neutralizează avantajul de care se bucură în prezent clienții mari, 

tradiționali, care beneficiază de poziții privilegiate create de cele mai importante bănci, prin 

oferirea unor facilități de încasare, în comparație cu un nou participant la piața de furnizare cu 

care banca respectivă nu are interes să colaboreze. 

Altele:  

Necesar facilități din partea 

băncilor pentru toți furnizorii 

(conturi pentru colectarea 

plăților) 

2.  1. Art. 143 alin. 1 lit. r din Legea nr. 123/2012 modificat prin Legea nr. 155/2020 prin care se 

impune obligația furnizorilor de a pune la dispoziția clienților finali puncte fizice de informare în 

arie de 50 km (aceștia calculându-se în distanță rutieră) – această obligație este o barieră pentru 

alegerea unui furnizor concurențial, în special pentru furnizorii mici care nu vor avea capacitatea 

de a deschide un punct de informare în arie de 50 km pentru fiecare client casnic intrat în 

portofoliu. Alternativa în cazul nedeschiderii unui punct fizic de informare este transmiterea de 

informații clienților prin corespondență (scrisă sau electronică în modalitatea aleasă), însă nu se 

prevede ce informații se transmit și cu ce periodicitate. În schimb, pentru modificarea condițiilor 

contractuale se impune ca și formă de comunicare forma scrisă (eliminând astfel comunicarea 

electronică) cu confirmare de primire. Confirmarea de primire necesită deplasarea clientului la 

oficiul poștal pentru ridicarea corespondenței și poate genera riscul pentru clienți de a rămâne 

fără furnizori în situația în care aceștia nu se prezintă pentru ridicarea corespondenței, furnizorul 

Legislație: 

Obligativitatea unui punct fizic 

de informare reprezintă o 

barieră. 

Pentru modificarea condițiilor 

contractuale e permisă doar 

comunicare scrisă, cu 

confirmare de primire, nu și 

cea electronică. Presupune 

deplasarea clientului la oficiul 

poștal, risc de rămâne fără 

furnizor dacă nu face acest 
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nu primește dovada confirmării de primire etc. 

2. Art. 143 alin. 1 lit. g din Legea nr. 123/2012 instituie obligația furnizorului de a emite o factură 

de decont final în termen de 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare, fără a se stabili o 

obligație corelativă (de ex. de a transmite datele în termen de 21 de zile) în sarcina operatorului 

de distribuție de la care furnizorul trebuie să primească datele de facturare. Lipsa unei platforme 

de comunicare informatizată între furnizori și operatorii de distribuție (deși aceasta este în 

proiect) generează un risc pentru furnizorii mici de a nu putea emite facturile în termenul 

prevăzut de lege, ceea ce va conduce la sancționarea contravențională a acestora, constituind o 

barieră pentru aceștia de a introduce noi clienți în portofoliu. 

3. Lipsa accesului la datele necesare completării Anexei 1 din Ordinul ANRE nr. 234/2019 privind 

procedura de schimbare furnizor (POD/CLC, numărul și data contractului cu furnizorul actual, 

condiții contractuale) ceea ce poate conduce la imposibilitatea schimbării furnizorului. Numărul 

și data contractului nu se regăsesc pe factura clientului, iar, de regulă, acesta nu deține sau nu 

poate regăsi un exemplar/copie a acestuia. Deși POD/CLC ar trebui să se regăsească pe factura 

clientului emisă de furnizorul actual, acesta fie este incorect, fie nu este actualizat și el nu se 

regăsește în sistemul operatorului de distribuție care refuză, în lipsa unei obligații legale exprese, 

să furnizeze aceste date noului furnizor. Acest mod de lucru, precum și lipsa unei platforme 

informatice (deși în proiect) care să faciliteze accesul la aceste date și verificarea lor poate conduce 

la zădărnicirea procesului de schimbare furnizor și pierderea încrederii clientului în noul 

furnizor. 

4. Tratamentul contractelor de furnizare ajunse la termen (expirare perioadă de valabilitate) – 

încheierea în acel moment a unui contract cu un nou furnizor concurențial nu constituie practic 

un caz de schimbare furnizor (deci nu se aplică procedura de schimbare furnizor), în schimb sunt 

aplicabile prevederile Ordinului ANRE nr. 97/2018 care stipulează un termen de 10 zile pentru 

încheierea contractului de distribuție aferent locului de consum. Acest termen nu este un termen 

cunoscut de către client, iar dacă acesta decide asupra noului furnizor cu mai puțin de 10 zile 

înainte de data încetării valabilității contractului cu furnizorul actual, clientul riscă să rămână fără 

lucru. 

 

Schimbarea furnizorului: 

E nevoie de implementarea 

unui mod standardizat de 

comunicare între distribuitori 

și furnizori (conexiuni 

automate ale aplicațiilor IT) 

 

Altele: 

La expirarea la termen a 

contractelor de furnizare se 

aplică un termen de 10 zile 

pentru încheierea unui nou 

contract. În cazul în care 

clientul nu cunoaște acest 

lucru, riscă să rămână fără 

gaze. 
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alimentare cu gaze naturale. 

3.  Considerăm că procesul de liberalizare a pieței de gaze naturale din Romania ar trebui sa 

genereze condiții mai avantajoase pentru clienții finali, consumatori de gaze. Printre 

impedimentele care ar putea fi enumerate in procesul de liberalizare, respectiv, in obținerea de 

condiții mai avantajoase pentru consumatorii casnici, amintim: 

1. Obligația de constituire a stocului minim ce consideram ca reprezintă o obligație legislativa ce 

generează costuri furnizorilor. Concret, clientul final poate schimbă furnizorul cu un preaviz de 

21 de zile, iar in schimb obligația de înmagazinare rămâne vechiului furnizor. 

2. Raportări complexe si frecvente ce au un cost ridicat asociat personalului necesar pentru 

implementare 

3. Costuri de operare (platforme, etc) si resurse umane aferente 

4. Lipsa de calificare a personalului in domeniu. 

5. Costuri ridicate pentru aplicații informatice, gestionare site, comisioane aferente obligativității 

tranzacționării pe piețele centralizate, impuse prin reglementare. 

6. Competitivitate scăzută în piață (2 mari producători, 2 mari furnizori) 

7. Acces îngreunat al furnizorilor la surse de finanțare (în condițiile in care 

marjele sunt foarte mici în activitatea de fumizare) 

8. Costuri de finanțare mari (coroborat cu dificultatea de a accesa finanțarea) având în vedere 

necesitățile de plată în avans sau de deschidere a unor garanții bancare pentru garantarea 

obligațiilor contractuale impuse inclusiv prin contractele reglementate. 

Nota: dacă putem sa sugerăm că ar fi necesară o reglementare cu privire la migrarea clienților de 

la un furnizor la altul prin care să îi condiționeze pe clienți să achite integral sumele datorate 

vechiului furnizor înainte de schimbarea acestuia, să dea dreptul furnizorului vechi să refuze 

transferul în cazul în care clientul pentru care se face solicitarea de transfer la alt furnizor 

înregistrează datorii. De exemplu: Schimbarea furnizorului să se facă doar sub condiția prealabilă 

a îndeplinirii în întregime a tuturor obligațiilor de plată restante izvorând din Contract, până la 

împlinirea termenului de transfer. În cazul în care nu este la zi cu plățile să se poată refuza 

Legislație: 

- Obligația de stoc minim 

generează costuri 

-  

- Altele: 

- Raportări complexe și 

frecvente 

- Costuri de operare ridicate (IT, 

site, comisioane tranzacționare 

piețe centralizate) 

- Lipsă personal calificat 

- Acces dificil la finanțare, 

costuri de finanțare ridicate 

 

Schimbarea furnizorului:  

Schimbarea furnizorului să fie 

condiționată de achitarea 

obligațiilor restante către 

vechiul furnizor 
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transferul. Furnizorul în momentul de față, cu reglementările legislative în vigoare, nu poate 

refuza transferul și nu va mai avea dreptul sa solicite sistarea furnizării gazelor naturale, singura 

modalitate de recuperare a creanțelor va fi prin instanță, astfel se va ajunge la o avalanșă de 

dosare de recuperare a creanțelor prin instanță, situație care nu avantajează pe niciun furnizor și 

care poate genera mari probleme financiare, inclusiv insolvența. 

4.  Consideram comunicarea referitoare la liberalizarea pieței gazelor naturale în România ca fiind 

deficitară. În această campanie a fost implicată mass-media, care prin informările pe care le-a 

făcut, a derutat consumatorii casnici, aceștia prezentându-se pentru refacerea contractelor, în 

condițiile în care deja erau pe piața concurențială. 

Informarea consumatorilor: 

Comunicare deficitară a 

procesului de liberalizare a 

pieței, consumatori derutați 

5.  Derularea procesului de liberalizare a pieței de gaze naturale pentru clienții casnici are la baza 

OUG nr. 19/ 2019, care prevedea un calendar de dereglementare până la data de 30 iunie 2022, și 

OUG  nr. 1/ 2020, articolul 13, punctul 10 care a modificat calendarul inițial până la care exista 

posibilitatea de a se furniza gaze naturale la prețuri reglementate, respectiv 30 iunie 2020, fiind 

stabilită eliminarea prețurilor reglementate începând cu data de 1 iulie 2020, dată de la care a 

intervenit liberalizarea totală a pieței gazelor naturale. 

În acest context, în vederea derulării procesului de liberalizare, ANRE a elaborat cadrul legal prin 

Ordinul ANRE nr. 27/ 2020, care a fost publicat în data de 25 martie 2020 și a intrat în vigoare la 

data de 1 aprilie 2020.  

[...] a susținut și susține în continuare liberalizarea pieței și dereglementarea prețurilor pentru a 

garanta un preț care reprezintă echilibrul dintre cerere și ofertă. Din aceste considerente, 

liberalizarea trebuie să se realizeze concomitent pentru piețele angro și cele cu amănuntul, tocmai 

pentru a creste lichiditatea pe piață și pentru un acces mai bun la volumele necesare de gaze 

naturale pentru toți jucătorii, mici sau mari. 

Ordinul ANRE 27/2020 stabilește o serie de măsuri în perspectiva eliminării prețurilor 

reglementate, fiind vizați clienții casnici care nu au optat pentru o ofertă în piața liberă, fiind 

stabilite mai multe etape și acțiuni de implementat în acest sens. 

Cum se poate constata, termenul avut la dispoziție atât pentru clienți cât și pentru furnizori a fost 

Informarea consumatorilor: 

Termenul avut la dispoziție de 

clienți și furnizori în vederea 

liberalizării a fost scurt (2 luni) 

și a coincis cu perioada 

pandemiei, ceea ce a afectat 

posibilitatea de informare a 

clienților. Este nevoie de o 

informare susținută în timp. 

 

Schimbarea furnizorului: 

Procedura privind schimbarea 

furnizorului necesită 

îmbunătățiri – e necesară o 

platformă unică pe care să se 

facă schimbarea și la care să 

aibă acces toți actorii din piață 

(transportator, distribuitor, 
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relativ mic, de aproximativ 2 luni și această perioadă a coincis, din păcate, și cu criza generată de 

pandemie. Un termen sensibil mai lung – de cel puțin 6 luni – ar fi fost probabil mai pertinent 

pentru desfășurarea procesului într-un mod mai eficient din perspectiva garantării unei informări 

susținute din timp. 

Considerăm că perioada în care un astfel de proces a trebuit să se desfășoare nu a fost suficientă 

în vederea unei informări și abordări eficiente de ambele părți (client – furnizor), perioada care a 

coincis, din păcate, și cu criza generată de pandemie – aceasta conducând la restricții de 

circulație, anumite blocaje în activitatea curentă, panică și incertitudine create în rândul 

consumatorilor. 

Cu privire la disfuncționalități și/sau bariere de orice natura (tehnica, legislativa, etc.) consideram 

in primul rând ca legislația in domeniu necesita îmbunătățiri, astfel încât activitatea de furnizare 

a gazelor naturale sa se desfășoare într-un cadru modern si adecvat pentru consumator. Punctam 

aici in mod special procedura de schimbare a furnizorului,  care necesita îmbunătățiri.  

Din punct de vedere tehnic, considerăm necesară construirea unei platforme unice în care să se 

realizeze în timp real aceste schimbări de furnizor, platforma la care să fie conectați toți actorii din 

piață (transportator-distribuitor-furnizor-client-autoritate de reglementare) și care să fie 

gestionata de un operator neutru (ANRE, de exemplu). 

furnizor, client, autoritate de 

reglementare) 

 

 

6.  Deși apreciem liberalizarea pieței gazelor naturale pentru clienții casnici o etapă necesară în 

evoluția și maturizarea pieței de gaze naturale din România, considerăm că modificarea legislației 

în sensul devansării termenului la care aceasta trebuia să aibă loc cu doi ani de zile și stabilirea 

unei perioade mult prea scurte de implementare (prin OUG 1/2020 s-a stabilit liberalizarea pieței 

la data de 30 iunie 2020) nu au acordat suficient timp pentru aprobarea legislației secundare și 

aplicarea acesteia de către furnizori într-un mod coerent și eficient.  

Astfel, abia la sfârșitul lunii martie, prin Ordinul Autorității de Reglementare numărul 27/2020, 

publicat in Monitorul Oficial al României din data de 25.03.2020, s-au stabilit măsurile pe care 

furnizorii clienților casnici din piața reglementată urmau să le aplice în perioada mai-iunie 2020, 

în principal transmiterea ofertelor de preț valabile începând cu data de 01.07.2020 și a unor 

Legislație: 

Este nevoie de un cadrul 

legislativ coerent, stabil, 

predictibil. 

Nu a fost suficient timp pentru 

aprobarea legislației secundare 

și aplicarea de către furnizori 

într-un mod coerent și eficient. 

Modificarea repetată a 

legislației nu permite 
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notificări care conțineau informații privind liberalizarea pieței. 

Având în vedere contextul pandemiei, măsurile luate de furnizori pentru limitarea răspândirii 

virusului COVID-19, atât în rândul clienților, cât și în rândul angajaților, au implicat și 

reducerea/limitarea programului de lucru cu publicul, în unele cazuri inclusiv închiderea 

temporară a birourilor de relații cu clienții. 

În această situație, necesitatea limitării contactului direct cu clienții, coroborat cu  cumulul mare 

de informații transmise către aceștia de către furnizorii din piața reglementată într-un timp scurt, 

au generat multe neînțelegeri în rândul clienților, ceea ce a condus la un număr foarte mare de 

reclamații și solicitări de clarificări din partea acestora. 

Totodată, numărul mare de clienți care aleg schimbarea furnizorului într-un interval foarte scurt 

de timp generează blocaje în activitatea curentă a societății, legislația secundară stabilind termene 

foarte scurte de răspuns. Mai mult, schimbarea frecventă a legislației, atât a celei primare cat și a 

celei secundare, nu ne permit să bugetăm și să dezvoltăm aplicații care să susțină automatizarea 

proceselor și implicit diminuarea costurilor și creșterea eficienței.   

De asemenea, deși înțelegem că s-a considerat un moment oportun pentru liberalizarea pieței 

gazelor naturale destinate clienților casnici prin prisma scăderii prețului, atât la gazele din 

producție internă – scădere generată de o iarna foarte caldă, implicit un consum redus și ulterior 

suspendarea activității celor mai importanți consumatori noncasnici, cât și la gazele din import – 

prin scăderea cotațiilor în contextul pandemiei, considerăm că prețurile actuale nu au un 

fundament sustenabil, ci țin strict de context, situație care se poate schimba oricând. 

Mai mult, furnizorii din piața reglementată au avut obligația impusă prin legislație de a transmite 

către clienții casnici oferte de preț pentru o perioada de un an de zile (01.07.2020-30.06.2021), în 

condițiile în care la momentul respectiv cantitățile achiziționate pentru aceeași perioada erau 

foarte mici, numărul de tranzacții pe platformele centralizate foarte redus, neexistând niște repere 

de preț reale. Ținând cont de faptul că un furnizor nu poate denunța un contract de furnizare a 

gazelor naturale, a fost necesară luarea unor măsuri de diligență și prudență în stabilirea 

prețurilor comunicate prin ofertele transmise clienților din piața reglementată.   

automatizarea proceselor, 

generează costuri. 

Furnizorii cu clienți 

reglementați au avut obligația 

de transmite oferte de preț 

pentru o perioada de un an de 

zile (01.07.2020-30.06.2021), 

chiar dacă nu erau cantități 

suficiente disponibile pe piață 

și nu erau disponibile repere 

de preț reale. Dat fiind că 

furnizorul nu poate denunța 

contractul, s-a ofertat prudent.  

 

Informarea consumatorilor: 

Dat fiind contextul 

epidemiologic, contactul direct 

cu clienții a fost limitat, au 

rezultat neînțelegeri în rândul 

consumatorilor 

 

Schimbarea furnizorului: 

Numărul mare de clienți care 

schimbă furnizorul generează 

blocaje în activitatea curentă a 

furnizorului. 
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În concluzie, considerăm că pentru dezvoltarea și buna funcționare a pieței de gaze naturale din 

România este necesar stabilirea unui cadru legislativ coerent care să ofere operatorilor economici 

stabilitate și predictibilitate pentru a-și putea crea o perspectiva și strategie de dezvoltare pe 

termen mediu și lung. 

7.  Din relatările și discuțiile cu clienți casnici, în procesul de liberalizare a pieței GN au apărut 

neclarități cu privire la:  

- Prețurile celorlalți furnizori (dacă au toate costurile incluse) 

- Modalitatea de alegere a altui furnizor. 

Acestea au apărut deoarece majoritatea informațiilor erau afișate pe site-urile furnizorilor, unele 

persoane neputând accesa aceste site-uri din diverse motive. 

Ca propunere în procesul de schimbare a furnizorului de gaze, vă propun spre analiză 

următoarea cerință: Data de intrare în vigoare a noului contract să fie 01 (întâi) a lunii următoare 

notificării de schimbare a furnizorului. 

Informarea consumatorilor: 

Neclarități ale clienților cu 

privire la prețurile altor 

furnizori și la modalitatea de 

alegere a altui furnizor. 

8.  Eliminarea prețurilor reglementate și liberalizarea integrală a pieței gazelor naturale reprezintă 

punctul final al unui proces demarat încă din 2015 pentru clienții noncasnici și finalizat în luna 

iulie 2020 pentru clienții casnici. Scopul acestui proces este de optimizare a activității de fumizare 

gaze naturale atât pentru clienții finali cât și pentru toți factorii activi de pe piață. 

Însă, evoluția înregistrată în ultimii doi ani pe piața gazelor naturale și mai ales în legislația care a 

reglementat activitatea în acest sector (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018), au 

generat o serie de dezechilibre in activitatea producătorilor și furnizorilor de gaze naturale. 

Intens mediatizata scădere a prețului de achiziție a gazelor naturale nu se poate reflecta imediat 

in prețul contractual aplicat clientului final. Furnizorii de gaze naturale care au experiența anilor 

trecuți și care au o preocupare reala de asigurare a unei fumizări optime nu doar pe termen scurt, 

ci și pe termen mediu pentru clienții din portofoliul sau, au încheiat contracte de vânzare 

cumpărare care produc efecte la acest moment. În prezent, sunt în derulare contracte semnate cu 

producători interni încă de anul trecut, la prețurile valabile la acel moment și care sunt cu mult 

diferite de cele vehiculate la această dată. Menționăm faptul ca aceste contracte au la baza 

Legislație: 

Modificările legislative din 

ultimii 2 ani au generat 

dezechilibre în activitatea 

producătorilor și furnizorilor 

de gaze naturale. 

 

Altele: 

S-au încheiat contracte încă de 

anul trecut, la prețurile de 

atunci, motiv pentru care 

reducerea recentă a prețurilor 

nu se poate reflecta imediat în 

prețul final. 
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proceduri transparente de achiziție publică organizate pe platformele de tranzacționare BRM și 

OPCOM. 

9.  Existența situației epidemiologice de răspândire a SARS-COV2 

Ofertare pe piața centralizată mult inferioară cantităților reglementate ANRE prin programul 

GRP pentru producători (Ordin 79/2020) în luna anterioară liberalizării, prima zi de ofertare GRP 

în luna iunie 2020 a fost 18.06.2020, cu 6 zile lucrătoare înainte de data liberalizării. 

Instabilitate legislativă: Ordinul 79/2020 (neabrogat dar nici respectat) emis în luna mai 

transformat în Ordinul 143/2020 în luna iulie, ordin 16/2020 privind regularizarea diferențelor 

dintre alocări și cantități distribuite emis în luna februarie se modifică în luna iulie în Ordin 

145/17.07.2020 neafișat încă pe site ANRE; modificarea legii energiei nr. 123 privind instituirea 

unei noi taxe. 

Legislație: 

Instabilitate legislativă 

Ofertare pe piața centralizată 

inferioară cantităților 

reglementate de ANRE prin 

programul GRP. 

 

Altele: 

Situația epidemiologică 

10.  În activitatea de furnizare, disfuncționalități apar în primul rând datorită accesului redus al 

consumatorilor la dotări tehnice, ce ar ușura transmiterea în format digital a solicitărilor către 

societate. 

Altele: 

Clienții au acces redus la 

dotări tehnice pentru a 

transmite solicitări către 

furnizori în format electronic. 

11.  În ceea ce privește derularea procesului de liberalizare a pieței gazelor naturale din România 

pentru clienții casnici, se remarcă ca disfuncționalitate/barieră în calea procesului de liberalizare 

lipsa de claritate la nivelul legislației (atât primare, secundare, cât și terțiare), precum și 

discrepanțele dintre pozițiile expuse de către asociațiile profesionale și cele propuse de către 

autoritatea de reglementare.  

Cu titlu de exemplu, lipsa de claritate a cadrului legislativ a fost semnalată și în procesul de 

consultare dintre Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei („ANRE”) și 

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie („ACUE”) asupra „Ghidului de bune 

practici privind procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale” 

(„Ghid privind schimbarea furnizorului”). În varianta transmisă de către ACUE au fost propuse 

diverse mecanisme cu scopul de a proteja clientul final și pentru a asigura respectarea voinței 

Legislație: 

Lipsă de claritate a legislației, 

la toate nivelurile sale 

 

Schimbarea furnizorului: 

Confuzie de reglementare, 

ghidul privind schimbarea 

furnizorului nu este încă 

adoptat 
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acestuia, fiind propuse unele clarificări și mecanisme utile. Aceste propuneri nu au fost reținute 

în totalitate de către ANRE, iar, până la momentul formulării prezentului răspuns, confuzia de 

reglementare persistă, Ghidul privind schimbarea furnizorului nefiind încă adoptat. 

12.  În ceea ce privește opina noastră privind derularea procesului de schimbare a furnizorului de 

gaze naturale, arătam că din practica situațiilor întâlnite pe piață, sunt necesare 

clarificări/modificări ale cadrului legislativ care reglementează procesul de schimbare a 

furnizorului de gaze naturale în scopul protecției Clientului Final in sensul completării acesteia 

cu prevederi privind tratarea situațiilor in care una dintre pârți nu respecta pașii prevăzuți de 

procedura (de ex: ce se întâmplă când furnizorul actual nu este notificat cu privire la inițierea 

procesului de schimbare a furnizorului sau ce se întâmplă în situația în care furnizorul nou nu dă 

curs voinței clientului de a se răzgândi asupra deciziei de schimbare a furnizorului), aspecte care 

produc disfuncționalități în procesul de schimbare a furnizorului. De asemenea, considerăm că se 

impune implementarea unui mod standardizat de comunicare intre operatorii de rețea și 

furnizori, care să permită conexiuni automate ale programelor informatice care ar facilita 

procesul de schimbare a furnizorului. 

Schimbarea furnizorului:  

E nevoie de clarificări în ceea 

ce privește procesul de 

schimbare a furnizorului. 

E nevoie de implementarea 

unui mod standardizat de 

comunicare între distribuitori 

și furnizori (conexiuni 

automate ale aplicațiilor IT) 

13.  În conformitate cu clauzele stipulate în Contractul-cadru pentru furnizarea reglementată a 

gazelor naturale, contract aflat în vigoare la data primirii de către subscrisa a notificării privind 

schimbarea furnizorului, clientul are obligația să notifice furnizorului orice schimbare a datelor 

sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare. Termenul de notificare este de 15 zile 

calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat. Mai mult, potrivit 

dispozițiilor art 5 alin (1) din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze 

naturale de către clientul final, aprobată prin Ordinul nr 234/2019, schimbarea efectivă a 

furnizorului trebuie să se producă în termen de maximum 21 de zile calendaristice de la data 

notificării de către clientul final, cu respectarea condițiilor contractuale. 

La momentul la care primim notificarea de denunțare unilaterală a contractului de furnizare gaze 

naturale, clientul cuprins în notificare nu figurează în baza noastră de date, nu deține nicio 

calitate, contractul denunțat fiind încheiat cu o altă persoană. Prin urmare, se impune să 

Schimbarea furnizorului:  

Schimbarea furnizorului să se 

facă doar după actualizarea 

datelor clientului 
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procedăm mai întâi la modificările de natură administrativă ca mai apoi să putem demara 

procedura de schimbare a furnizorului. 

14.  În contextul actual, Societatea consideră că procesul de liberalizare este unul binevenit, cu 

potențialul de a aduce beneficii reale clienților casnici, în special în considerarea faptului că 

aceștia ar trebui să fie principalii destinatari ai eforturilor depuse de către furnizorii activi pe 

piață de a oferi contracte și oferte cât mai avantajoase și competitive. 

Cu toate acestea, Societatea se află în situația de a semnala și unele disfuncționalități ale 

sistemului către autoritatea de concurență, având în vedere faptul că, așa cum prevede legislația 

aplicabilă în acest moment, se permite atât clienților casnici, cât și celor noncasnici, să schimbe 

furnizorii de gaze naturale fără a ține cont de facturile restante și neachitate. Dacă anterior 

procesului de liberalizare, prin aplicarea principiului „rezervarea de capacitate urmează clientul”, 

furnizorul de gaze naturale avea posibilitatea de a-și recupera contravaloarea facturilor restante, 

această posibilitatea nu mai există la acest moment, obligativitatea privind rezervarea de 

capacitate fiind eliminată în urma procesului de liberalizare. În aceste condiții, în care nu mai 

există această obligație privind rezervarea de capacitate, atât clienții casnici, cât și cei noncasnici, 

au posibilitatea de a-și schimba furnizorul de gaze naturale fără a putea fi urmăriți de către 

furnizorii săi în vederea recuperării sumelor de bani restante. 

Schimbarea furnizorului:  

Schimbarea furnizorului să fie 

condiționată de achitarea 

obligațiilor restante către 

vechiul furnizor 

15.  În opinia noastră, până la acest moment ne confruntăm cu disfuncționalități în ceea ce privește 

lipsa parțială sau totală a unor documente/informații venite din partea furnizorului, 

documente/informații necesare derulării procesului de schimbare a furnizorului de GN 

Schimbarea furnizorului: 

Lipsă parțială sau totală a unor 

documente sau informații 

venite din partea furnizorului 

16.  În opinia noastră, procesul de liberalizare a pieței gazelor naturale din România se derulează fără 

probleme sau disfuncționalități. Nu am identificat bariere de ordin legislativ sau tehnic în ceea ce 

privește procesul de schimbare al furnizorului de gaze naturale de către consumatorii casnici. 

Cu toate că procesul de liberalizare a decurs normal, în opinia noastră, ulterior prin: 

• O.U.G nr. 106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative, și prin 

Legislație:  

OUG 106/2020 și Legea nr. 

155/2020 produc grave 

distorsiuni în funcționarea 

normală a unei piețe 

concurențiale 
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• Legea nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor 

naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative se introduc 

elemente de legislație ce produc grave distorsiuni în funcționarea normală a unei piețe 

concurențiale. 

17.  Informarea corectă şi permanentă a clienților casnici în ceea ce privește liberalizarea pieței gazelor 

naturale conduce la maturizarea acestei piețe în mod competitiv, cu beneficii atât pentru 

furnizori, dar mai ales pentru clienți. Liberalizarea va conduce și la responsabilizarea clienților 

finali cu privire la deciziile luate referitoare la fumizarea gazelor naturale și a prețului pentru 

aceasta creșterea gradului de conștientizare contribuind astfel la crearea unui mediu concurențial 

mai puternic. 

Informarea consumatorilor: 

Este necesară informarea 

corectă și permanentă a 

clienților casnici cu privire la 

liberalizare 

18.  Întrucât procesul de liberalizare a pieței la consumatorii casnici a început de curând, nu putem 

preciza încă prea multe cu privire la disfuncționalități. 

Deocamdată am observat că una dintre probleme este aceea că sunt clienți care schimbă 

furnizorul fără să mai plătească consumul la vechiul furnizor. Obligația de a-i trimite factura în 

maximum 46 de zile constituie un mare dezavantaj pentru furnizorul vechi la recuperarea 

banilor. 

De asemenea, furnizorii care nu au avut consumatori casnici în portofoliu sau au avut foarte 

puțini nu au fost obligați să constituie stoc minim anul trecut când gazele naturale au fost mai 

scumpe la care s-a mai adăugat tariful de înmagazinare, transport, etc. În consecință gazele 

naturale pe care furnizorii cu clienți casnici vechi în portofoliu le dețin parțial în stoc sunt mai 

scumpe decât cele care se achiziționează în prezent pe piață rezultând un dezavantaj în oferirea 

unui preț competitiv. 

Până în momentul acesta pentru clienții casnici preluați de noul furnizor nu există obligativitatea 

realizării în prezent a stocului minim astfel încât aceștia au cheltuieli mai mici cu costul gazelor 

naturale putând prezenta o ofertă mai scăzută. 

Schimbarea furnizorului: 

Clienți care schimbă furnizorul 

fără a mai plăti consumul 

vechiului furnizor, recuperare 

dificilă. 

 

Legislație: 

Obligația de stoc minim pentru 

furnizorii care au avut clienți 

casnici în trecut a generat 

costuri acestor furnizori 

19.  La publicarea Ordinului 27/2020 aveam obligația sa publicăm ofertele pe pagina ANRE, în 

comparatorul de oferte, care nu oferea posibilitatea încărcării ofertelor pe zone de distribuție, 

Informarea consumatorilor: 

Ofertele nu se încărcau în 
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clienții fiind nedumeriți din aceasta cauză. 

Obligația de informare a clienților casnici referitor la liberalizarea pieței s-a făcut începând cu 

luna mai, noile tarife de distribuție comunicându-se doar în iulie, lucru care a dus la multe semne 

de întrebare și nedumeriri din partea clienților. 

comparator pe zone de 

distribuție, ceea ce a creat 

confuzii în rândul clienților. 

20.  Liberalizarea în esență este un lucru pozitiv în privința evoluției pieței gazelor naturale, dar ar fi 

trebuit ă fie adoptat un prag de consum peste care să se poate trece de la un furnizor la altul. În 

lipsa acestui prag (avem de pildă consumatori care în decurs de o lună de multe ori consuma 1-3 

Mc de gaze sau nimic punându-se întrebarea ce câștigă acel consumator, prin schimbarea 

furnizorului) provocăm cheltuieli mari fără nici un motiv, pentru distribuitori prin citirile zilnice 

sau săptămânale ale contoarelor la consumatorii cu schimbare de furnizor, pentru a putea raporta 

corect în platforma Gmois nominalizările și alocările zilnice. 

Schimbarea furnizorului: 

Ar trebui impus un prag 

minim de consum de la care să 

se facă schimbarea 

furnizorului. Altfel, pentru 

clienții foarte mici, sunt costuri 

fără motiv. 

21.  Liberalizarea pieței de gaze naturale (in general, nu numai pentru clienții casnici) este binevenită, 

pe care o salutăm. Considerăm că aceasta liberalizare se putea face chiar mai repede. 

Totodată, suntem de părere că pentru acei consumatori casnici care sunt în dificultate (venituri 

mici, etc) trebuie găsite niște scheme de sprijin, dar punctual, nu prin intervenție globală în piață 

de gaze naturale (cum a fost limitarea prețului moleculei la 68 lei). 

Ceea ce privește barierele sau disfuncționalitățile în procesul de furnizare, noi ne confruntam (în 

permanență) de una singură: citirea contoarelor la intervale foarte mari (mai nou din 6 în 6 luni, 

dar din cauza pandemiei, poate și mai rar). De aici apar multe probleme (estimări imprecise, 

clienți nemulțumiți, facturi care nu reflectă realitatea). Și bineînțeles posibilitățile (limitate și 

costisitoare) de conectare la sistemul de distribuție al gazelor naturale. După statisticile întâlnite 

recent, doar 35% dintre gospodăriile din Romania au acces la gazele naturale, ceea ce înseamnă că 

pentru restul de 65% nici nu poate fi vorba de furnizare. Această stare este într-adevăr o barieră. 

Altele:  

Citirea contoarelor se face 

foarte rar, ceea ce implică 

estimări (imprecise), facturi 

care nu reflectă realitatea, 

clienți nemulțumiți. 

22.  Liberalizarea pieței gazelor naturale pentru clienții casnici a creat o împărțire a pieței între 

furnizorii vechi, care au furnizat gaze naturale înainte de anul 2020 și furnizorii noi, care au 

început activitatea în anul 2020. Aceștia din urmă au un avantaj competițional în fața furnizorilor 

vechi cărora li s-a impus în anul 2019 achiziționarea de gaze naturale de la producători în 

Legislație: 

Vechii furnizori au rămas cu 

gaze înmagazinate din 2019, 

urmare a reglementărilor 
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cantitățile determinate de ANRE și care au rămas în depozitele de înmagazinare, suportând un 

cost de depozitare pe 2 cicluri de înmagazinare. Costurile de înmagazinare nu le au și noii 

furnizori care au început activitatea de furnizare în acest an, astfel că au costuri mult mai mici în 

componența prețului final. 

ANRE, ceea ce implică costuri 

mai ridicate decât pentru noii 

furnizori. 

23.  Liberalizarea pieței gazelor va conștientiza consumatorii și îi va impulsiona să se implice mai 

mult, să compare preturile din piață și să analizeze mai bine ofertele pentru a semna cele mai 

avantajoase contracte. Având in vedere dreptul de a-și schimba oricând furnizorul, liberalizarea 

va conduce la creșterea gradului de concurenta intre furnizori, iar pe termen lung aceasta este un 

avantaj pentru clienți. Principalele disfuncționalități apar din neconștientizarea posibilității 

schimbării contractelor din reglementate în concurențiale. 

Informarea consumatorilor: 

Clienții nu conștientizează 

posibilitatea schimbării 

contractelor din reglementate 

în concurențiale 

24.  Lipsa de informare transparentă precum și frica de a schimba furnizorul tradițional a creat o 

neîncredere consumatorilor de a alege un alt furnizor de energie pentru a beneficia de condiții 

mai bune de furnizare. Schimbarea furnizorului este deseori asociată cu demontarea contorului 

actual și lipsa efectuării citirilor de către operatorii de rețea. Fata de anii anteriori, liberalizarea 

pieței a avut și are o deschidere mai mare datorita sprijinului anumitor participanți ai pieței care 

încearcă să educe și să informeze corect consumatorii despre beneficiile și modul de desfășurare a 

procesului de schimbare a furnizorului. 

Informarea consumatorilor: 

Informare deficitară - 

schimbarea furnizorului este 

deseori asociată cu demontarea 

contorului actual și lipsa 

efectuării citirilor de către 

operatorii de rețea 

25.  O problemă apărută în ultimii ani, cu impact asupra modului de derulare a activității din piața de 

energie în general și pe segmentul furnizării gazelor naturale, în special o reprezintă 

inconsecvența legislativă, lipsa de predictibilitate a actelor normative în domeniu, începând cu 

ordonanța 114/2018 si finalizând in aceasta perioada cu Ordonanța de Urgență a Guvernului 

(OUG) 106/2020 care a intrat în vigoare la 1 iulie și Legea 155/2020 în vigoare din 27 iulie, ambele 

acte normative modificând Legea Energiei 123/2012. Ultimele acte invocate sunt de natură să 

blocheze contractarea cu clienții casnici, cel puțin până la clarificarea unor modificări 

contradictorii a acelorași articole din Legea energiei. 

Dintre aspectele ce influențează relația furnizor - client casnic și care sunt de natură a împiedica 

în mod evident orice inițiativă pe piața concurențială enumerăm: 

Legislație: 

Inconsecvență legislativă, lipsă 

de predictibilitate. 

OUG 106/2020 și Legea nr. 

155/2020 blochează 

contractarea cu clienții casnici 

(este necesară clarificarea unor 

prevederi contradictorii). 
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a) formarea prețului în contractele încheiate cu consumatorii casnici: 

Art. XIV din legea 155/2020 este o modificare legislativă de natură a interveni în mod definitoriu 

asupra modului de formare a prețului în contractele încheiate cu consumatorii casnici, intervenție 

care va impacta și piața angro de gaze naturale fără a avea un impact pozitiv asupra costurilor 

suportate de consumatorul final 

(1) În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi și data de 30 iunie 2021. 

prețul de vânzare a gazelor naturale de către titularii de licența de furnizare a gazelor naturale, 

licențiați in conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, către clienții 

casnici, producătorii de energie termica. numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la 

producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată 

consumului populației este format în condiții de piață liberă din costul unitar al gazelor naturale 

din care se exclud cantitățile de gaze naturale din import și înmagazinare. la care se adaugă 

tariful de transport, tariful de distribuție, tariful de înmagazinare și tariful de furnizare, plus 

taxele aferente. 

(2) În cazul in care, la formarea prețului în perioada și condițiile stipulate la alin, fi), furnizorii 

vor aplica la costul unitar al gazelor un cost mai mare decât costul real de achiziție, suma 

rezultata din diferența dintre prețul real de achiziție și prețul reglementat al producătorilor in 

valoare de 68 lei/MWh stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările 

ulterioare, se împarte în următoarele proporții: 10% rămâne la furnizor si 90% se colectează la 

bugetul de stat într-un cont special și este utilizată exclusiv pentru protecția clienților vulnerabili. 

Calculele se fac lunar, pentru luna anterioară. 

(3) Schema de la alin. (2) se aplică doar pentru cantitățile de gaze naturale care au un preț de 

achiziție sub prețul de 68 lei/MWh." 

b) Obligația de Înmagazinare a gazelor naturale 

Dacă prin OUG 106/2020 Guvernul elimina obligativitatea de înmagazinare a gazelor naturale de 
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către furnizori prin abrogarea expresă articolului de lege fart 143 lit q) care instituia această 

obligație, legea 155/2020 vine și modifică același art 143 lit q deși acesta era abrogat. 

Pentru ca modalitatea de aplicare și incidența prevederilor legale mai sus menționate este neclară 

iar pe de altă parte amenzile pentru nerespectarea acestor obligații se raportează la cifra de 

afaceri a societății, singura opțiune a furnizorilor este aceea de a înmagazina gaze naturale și de a 

suporta contravaloarea costurilor aferente acestei înmagazinări. Toate aceste costuri se vor 

reflecta în prețul suportat de consumatorul final și se vor adăuga în perioada rece la prețul 

gazului natural plătit de acesta (25.22 %/obligația * 19.95 lei/MWh costuri magazie = 5.03 lei/MWh 

impact} 

26.  Politica de monopol practicată de societățile care au o pondere importantă în furnizarea de GN pe 

piața Internă 

Altele: 

Monopolul furnizorilor 

importanți 

27.  Procesul de liberalizare a pieței a fost făcut într-o manieră neprofesionistă și în defavoarea 

evidentă a consumatorilor (doar furnizorii care au o poziție semnificativă de monopol în arealul 

lor de distribuție fiind avantajați). Vidul și incapacitatea de reglementare coerentă este evident în 

piața de fumizare a gazelor naturale, ceea ce duce la probleme semnificative în zona competitivă. 

Ofertele in zona de furnizare sunt in marea lor majoritate neangajante legal sau contractual 

pentru vreo perioada, prin urmare, capacitatea unui consumator de a evalua corect o ofertă prin 

comparație cu alte oferte, este redusă către inexistență precum și lasă loc unor abuzuri din partea 

fumizărilor; 

Contractele pentru consumatorii casnici ar fi trebuit să fie standardizate și elementele de 

diferențiere, adică preț, condiții de plată, clauze reziliere, garanții și orice alte elemente specifice 

să fie trecute distinct în o anexă a contractului. Existența a nenumărate modele de contracte de 

furnizare, care în marea lor parte fac trimitere la un set de reguli de fumizare care sunt 

disponibile pe site-ul furnizorului, reduc de fapt gradul de informare și transparentizare și reduc 

competiția în piața de fumizare; 

Procesul de liberalizare trebuia anunțat de către autorități cu cel puțin 6 luni anterior liberalizării 

Legislație: 

Incapacitate de reglementare 

coerentă. 

 

Altele: 

Ofertele de furnizare sunt 

neangajante legal sau 

contractual, posibilitatea de 

comparare din partea 

consumatorilor este afectată. 

Contractele pentru casnici ar 

trebui să fie standardizate, 

elementele de diferențiere 

(preț, condiții de plată, clauze 

reziliere, garanții etc) urmând 
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efective și la momentul liberalizării consumatorii să fie obligați să opteze pentru o ofertă 

comunicată corespunzător cu cel puțin 30 de zile anterior. Lipsa unei opțiuni de fumizare să ducă 

consumatorii către FUI. Licitațiile de FUI ar fi trebuit sa fie competitive, fără piedici 

administrative arbitrare stabilite de către ANRE și să fie valabile la nivel național; 

Măsurătorile/dezechilibrele sunt stabilite în continuare arbitrar și contrar prevederilor 

Regulamentului UE 312/2014 ceea ce duce la majorarea aleatorie a costurilor cu 

transportul/fumizarea. 

a fi trecute într-o anexă 

 

28.  Procesul de liberalizare a pieței gazelor naturale pentru consumatorii casnici trebuia să se fi 

desfășurat mai rapid. Din liberalizarea pieței la consumatorii noncasnici s-a constatat că preturile 

au scăzut în condițiile în care această piață este mai ușor de influențat având consumatori mult 

mai puțini și foarte diversificați ca necesar de gaze naturale. Din moment ce exista suficienți 

furnizori și accesul acestora la gaze naturale trebuie să fie nediscriminatoriu, prețurile pentru 

consumatorii casnici vor scădea. În prezent accesul furnizorilor la gaze naturale este 

discriminator și acest aspect trebuie corectat. Discriminarea s-a produs prin oferirea unor 

informații despre evoluția pieței gazelor naturale numai anumitor firme care astfel au ,,furat”; 

startul. În prezent, pe bursă se vând gaze naturale sub prețul de producție al producătorilor 

români, ceea ce este foarte greșit. Dacă producătorii români falimentează, vom ajunge din nou să 

importăm gaze din Rusia cu 400$/1000 me. Dar nici producătorilor români nu trebuie să le fie 

acceptate orice costuri.  

Tarifele de distribuție sunt o alta problemă. După părerea noastră ar trebui să existe un tarif de 

distribuție unic pe țară. Daca analizați evoluția tarifelor de distribuție pe o perioada de 10 - 15 ani 

se va constata ca au existat mereu firme de distribuție gaze naturale net avantajate. Legislația 

actuală permite ca în localitățile unde firmele de distribuție nu s-ar încadra în tariful unic, UAT-

urile să suporte o parte din cheltuieli. La consumatorii casnici cea mai bună informare și reclama 

este cea ,,din gură în gură”;. Nu ar trebui forțate lucrurile cu o informare excesivă pentru că după 

o perioada de ,,așezare” furnizorii cei mai buni se vor impune. 

Altele:  

Accesul furnizorilor la gaze 

este discriminatoriu (informații 

privind evoluția pieței au fost 

oferite doar unor firme, care au 

furat startul) 

 

Legislație:  

Ar trebui să avem un tarif de 

distribuție unic pe țară 

29.  Termenul de implementare a liberalizării a fost scurt, reglementările nu prea clare și cu schimbări Legislație: 
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frecvente, astfel fiind dificilă înțelegerea mecanismelor pieței atât pentru clienți cât și pentru 

furnizori. Societățile mici nu dispun de suficient personal calificat, iar angajarea de societăți de 

consultanță este costisitoare. În aceste condiții este foarte greu să ai o viziune asupra evoluției 

pieței, să definești oferte angajante și să rămâi competitiv sau să antamezi oferte mai puțin 

favorabile pe care le poate genera întreg procesul de liberalizare. Evident, această situație 

neprevăzută (covid 19) a făcut ca întreg procesul de implementare a liberalizării să fie și mai 

dificil. 

Reglementări neclare și 

modificate frecvent, termen 

scurt de implementare a 

liberalizării. 

 

Altele: 

Pandemia a făcut și mai dificil 

procesul de liberalizare 
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