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NOTIFICARE PRIVIND PREŢUL SERVICIULUI DE FURNIZARE GAZE NATURALE
Stimate partener,

Vă informăm că, începând cu data de 1 ianuarie 2016, compania Congaz, furnizorul şi distribuitorul dumneavoastră de gaze
naturale, va fi integrată în GDF SUEZ Energy România, astfel: activitatea de furnizare gaze naturale va fi preluată de GDF
SUEZ Energy România, care a adoptat în anul 2015 marca ENGIE, iar activitatea de distribuţie va fi preluată de Distrigaz Sud
Reţele, afiliată a GDF SUEZ Energy România.
în consecinţă, începând cu 1 ianuarie 2016:
•
tariful reglementat de distribuţie, componentă a preţului de furnizare gaze naturale, va fi cel stabilit de către
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru Distrigaz Sud Reţele 1.
•
contractele de furnizare gaze naturale semnate cu Congaz rămân valabile şi vor fi preluate de către noul furnizor.

în conformitate cu prevederile stipulate în contractul de furnizare gaze naturale încheiat cu compania dumneavoastră şi în
condiţiilor generale de contractare2, preţul pentru furnizarea gazelor naturale, valabil până la 31 decembrie 2015, se va
schimba, iar noul preţ, aferent fiecărei de categorii de consum, va fi valabil în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2017.
după cum urmează:

Valoare
(lei/MWh) fără
TVA
141,11

Categorie
consum
B3

Preţul prezentat conţine tarife reglementate de transport, de distribuţie (al noului distribuitor începând cu 1 ianuarie 2016) şi
de înmagazinare pentru care furnizorul încheie contracte aferente serviciilor menţionate. Preţul nu conţine TVA şi acciza.
Extinderea perioadei de valabilitate a preţului şi păstrarea aceleiaşi valori fixe lei/MWh3, pe parcursul a 2 ani (2016 şi 2017),
contribuie la o mai bună protejare a afacerii dumneavoastră faţă de fluctuaţiile pieţei, conferind mai multă stabilitate şi
predictibilitate asupra preţului.

Echipa CONGAZ
1

la data prezentei, Ordinul ANRE nr. 19/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat
de Societatea Comercială Distrigaz Sud Reţele S.R.L.
2
art. 4.3 din contractul de furnizare gaze naturale şi art. 4.4 din condiţiile generale de contractare.
3
in
condiţiile
prevăzute
in
contractul
de
furnizare
gaze
naturale
şi
in
condiţiile
generale
de
contractare.

Informaţii privind Codul reţelei
Vă informăm că. la data prezentei, autorităţile de resort discută modificarea Ordinului ANRE nr. 16/2013 priviri aprobarea
Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi, în funcţie de concluziile acestor: este posibil să
apară costuri suplimentare care provin din activitatea de echilibrare.
în consecinţă, în baza reglementărilor legale ulterioare, în cazul în care apar astfel de costuri, este posibil ca acestea s se
regăsească în facturile de gaze naturale.
Concluziile autorităţilor vă vor fi comunicate în timp util, asigurându-vă de asemenea că, prin integrarea Cong< (inclusiv la nivel
de portofoliu clienţi), GDF SUEZ Energy România, companie cu vastă experienţă în domeniul energi şi dispunând de
competenţe temeinice în managementul de portofoliu, va depune toate eforturile necesare penti gestionarea corectă şi eficientă
a dezechilibrelor.

