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Stimați clienți,

În conformitate cu Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul
Energiei nr. 107/2014, publicat in Monitorul Oficial  nr. 780/27.11.2014 pentru stabilirea
unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții noncasnici in perspectiva eliminarii
prețurilor finale reglementate va facem cunoscute următoarele informații:

1. Începând cu data de 01 ianuarie 2015 va înceta aplicabilitatea  preţurilor finale
reglementate pentru clientii noncasnici, în conformitate cu prevederile art. 179 alin.
(2) lit. a) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

2. Clienţii finali noncasnici din portofoliul societaţii noastre trebuie să-și aleagă
furnizorul de gaze naturale și să încheie cu acesta un contract de vânzare-cumpărare.
În acest sens, puteţi opta fie pentru negocierea directă a preţului și a condiţiilor
comerciale, fie pentru acceptarea unei oferte-tip a furnizorului până la data de 31
decembrie 2014.

3. MM DATA SRL vă propune alăturat Oferta comerciala pentru furnizarea gazelor
naturale pentru categoriile de clienţi aflaţi în portofoliul propriu, cu precizarea
serviciilor si tarifelor aferente.

4. În situaţia neacceptării ofertei comerciale mai sus menţionată, conform ordinului
ANRE nr. 107/2014, aveți posibilitatea exercitării dreptului de eligibilitate prin:

-încheierea unui nou contract cu societatea noastră prin negociere directă,
respectiv acceptarea ofertei tip;

- schimbarea furnizorului de gaze naturale, „Lista operatorilor economici,
titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale” fiind publicată pe pagina de
internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare ȋn Domeniul Energiei
(www.anre.ro).

5. În situația în care, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2015 nu veți încheia un contract
de vânzare-cumpărare a gazelor naturale în condiţiile mai sus menţionate, furnizarea
gazelor naturale va fi asigurată în baza contractelor în vigoare încheiate cu societatea
noastră, la preţurile finale reglementate până la data de 31 decembrie 2014 și la
preţurile din oferta noastra comerciala, începând cu data de 01 ianuarie 2015 și până
la data încheierii de către Dvs. a unui contract de vânzare cumpărare aferent
furnizării gazelor naturale ȋn regim negociat, dar nu mai târziu de 30 iunie 2015.

Societatea noastră vă asigură de respect și ne exprimăm dorinţa de a
continua colaborarea cu Dumneavoastră.


