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Informare privind preturile și tipurile de contracte de 

furnizare a gazelor naturale în orașul Otopeni 
 
 
Stimate Client, 
 

În primul rând dorim să vă urăm un An Nou fericit și vă mulțumim că ne sunteți Client! 
 
Atașat găsiți prima factură a consumului de gaze naturale emisă de către Premier Energy 

pentru consumul lunii decembrie 2019. Având în vedere recentele evenimente ce au avut loc, 
generate de retragerea licențelor de furnizare și distribuție a gazelor naturale din orașul Otopeni, 
pentru corecta dumneavoastră informare vă prezentăm tipologia contractelor și a prețurilor 
utilizate la facturarea consumului: 

 
1. Clienți casnici/noncasnici care au semnat un contract de furnizare in regim negociat cu 

Nord Gaz Rădăuți, prin intermediul Otto Gaz: 
            ATENȚIE : EXISTĂ RISCUL SĂ PLĂTIȚI DE DOUĂ ORI CONSUMUL DE GAZE NATURALE  
Nord Gaz nu a încheiat contracte de distribuție cu Premier Energy și în consecință contractele încheiate 
de clienți cu Nord Gaz nu sunt aplicabile. 
 Clienții în cauză sunt facturați de Premier Energy la prețul reglementat de către ANRE, respectiv : 

134,11 lei/MWh - categoria de consum C.1 
133,64 lei/MWh - categoria de consum C.2 
132,55 lei/MWh - categoria de consum C.3 

Neplata acestor facturi către Premier Energy va conduce la aplicarea de penalități și sistarea 
furnizării gazelor naturale. Conform cerințelor legale Nord Gaz are obligația de a informa clienții și 
de a remedia situația. 
             
IMPORTANT : Premier Energy vă oferă în continuarea posibilitatea de a semna un contract în regim 
negociat la prețul de 114 lei/MWh. 

 
2. Clienți casnici care au avut înainte de 02.12.2019  contract de furnizare in regim 

reglementat cu Otto Gaz și care ulterior nu au semnat un alt contract cu un furnizor de gaze 
naturale: 

Conform Legislației aplicabile clienții sunt preluați de către Premier Energy pentru o perioadă 
de 2 ani. 
Prețul de Facturare = Prețul reglementat aprobat pentru Premier Energy prin Ordinul ANRE 

nr.190/23.09.2019 publicat în Monitorul Oficial nr.778/25.09.2019: 
134,11 lei/MWh - categoria de consum C.1 
133,64 lei/MWh - categoria de consum C.2 
132,55 lei/MWh - categoria de consum C.3 

            IMPORTANT : Clienții au dreptul de a încheia un contract de furnizare în regim negociat cu 
orice furnizor. 
Premier Energy vă oferă în continuarea posibilitatea de a semna un contract în regim negociat la 
prețul de 114 lei/MWh. 

 
3. Clienți casnici/noncasnici care au avut înainte de 02.12.2019 contract de furnizare in regim 

negociat cu Otto Gaz și care ulterior nu au semnat un alt contract: 
Conform Legislației aplicabile clienții sunt preluați de către Premier Energy pentru o perioadă de 3 
luni. 
Prețul de Facturare = Prețul de furnizor de ultimă instanță (FUI) aprobat pentru Premier Energy  
prin Decizia ANRE nr.1914/14.11.2019 publicată în Monitorul Oficial nr.924/15.11.2019: 

120,17 lei/MWh - categoria de consum C.1 
119,70 lei/MWh - categoria de consum C.2 
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Informare privind preturile și tipurile de contracte de 

furnizare a gazelor naturale în orașul Otopeni 
 
 
Stimate Client, 
 

În primul rând dorim să vă urăm un An Nou fericit și vă mulțumim că ne sunteți Client! 
 
Atașat găsiți prima factură a consumului de gaze naturale emisă de către Premier Energy 

pentru consumul lunii decembrie 2019. Având în vedere recentele evenimente ce au avut loc, 
generate de retragerea licențelor de furnizare și distribuție a gazelor naturale din orașul Otopeni, 
pentru corecta dumneavoastră informare vă prezentăm tipologia contractelor și a prețurilor 
utilizate la facturarea consumului: 

 
1. Clienți casnici/noncasnici care au semnat un contract de furnizare in regim negociat cu 

Nord Gaz Rădăuți, prin intermediul Otto Gaz: 
            ATENȚIE : EXISTĂ RISCUL SĂ PLĂTIȚI DE DOUĂ ORI CONSUMUL DE GAZE NATURALE  
Nord Gaz nu a încheiat contracte de distribuție cu Premier Energy și în consecință contractele încheiate 
de clienți cu Nord Gaz nu sunt aplicabile. 
 Clienții în cauză sunt facturați de Premier Energy la prețul reglementat de către ANRE, respectiv : 

134,11 lei/MWh - categoria de consum C.1 
133,64 lei/MWh - categoria de consum C.2 
132,55 lei/MWh - categoria de consum C.3 

Neplata acestor facturi către Premier Energy va conduce la aplicarea de penalități și sistarea 
furnizării gazelor naturale. Conform cerințelor legale Nord Gaz are obligația de a informa clienții și 
de a remedia situația. 
             
IMPORTANT : Premier Energy vă oferă în continuarea posibilitatea de a semna un contract în regim 
negociat la prețul de 114 lei/MWh. 

 
2. Clienți casnici care au avut înainte de 02.12.2019  contract de furnizare in regim 

reglementat cu Otto Gaz și care ulterior nu au semnat un alt contract cu un furnizor de gaze 
naturale: 

Conform Legislației aplicabile clienții sunt preluați de către Premier Energy pentru o perioadă 
de 2 ani. 
Prețul de Facturare = Prețul reglementat aprobat pentru Premier Energy prin Ordinul ANRE 

nr.190/23.09.2019 publicat în Monitorul Oficial nr.778/25.09.2019: 
134,11 lei/MWh - categoria de consum C.1 
133,64 lei/MWh - categoria de consum C.2 
132,55 lei/MWh - categoria de consum C.3 

            IMPORTANT : Clienții au dreptul de a încheia un contract de furnizare în regim negociat cu 
orice furnizor. 
Premier Energy vă oferă în continuarea posibilitatea de a semna un contract în regim negociat la 
prețul de 114 lei/MWh. 

 
3. Clienți casnici/noncasnici care au avut înainte de 02.12.2019 contract de furnizare in regim 

negociat cu Otto Gaz și care ulterior nu au semnat un alt contract: 
Conform Legislației aplicabile clienții sunt preluați de către Premier Energy pentru o perioadă de 3 
luni. 
Prețul de Facturare = Prețul de furnizor de ultimă instanță (FUI) aprobat pentru Premier Energy  
prin Decizia ANRE nr.1914/14.11.2019 publicată în Monitorul Oficial nr.924/15.11.2019: 

120,17 lei/MWh - categoria de consum C.1 
119,70 lei/MWh - categoria de consum C.2 

  
            IMPORTANT : Până la data de 2 martie 2020 (in termen de 3 luni de la 02.12.2019), clienții au 
obligația de a încheia un contract de furnizare cu orice furnizor de gaze naturale. După expirarea 
termenului nu vor mai avea un furnizor de gaze naturale și se va sista furnizarea gazelor naturale. 

 
4. Clienți casnici care au semnat un contract de furnizare in regim reglementat cu Premier 

Energy după data de 02.12.2019: 
Clienții au încheiat un contract cu Premier Energy pentru o perioadă nedeterminată. 
Prețul de Facturare = Prețul reglementat aprobat pentru Premier Energy prin Ordinul ANRE 

nr.190/23.09.2019 publicat în Monitorul Oficial nr.778/25.09.2019: 
134,11 lei/MWh - categoria de consum C.1 
133,64 lei/MWh - categoria de consum C.2 
132,55 lei/MWh - categoria de consum C.3 

            IMPORTANT : Premier Energy oferă în continuarea posibilitatea de a semna un contract în 
regim negociat la prețul de 114 lei/MWh. 
 
5. Clienți casnici/noncasnici care au semnat un contract de furnizare in regim negociat cu alți 

furnizori: 
Conform Legislației aplicabile clienții vor primi factura de la furnizorul cu care au încheiat acest 

contract, la prețul negociat cu aceștia. 
 

6. Clienți casnici care au semnat un contract de furnizare in regim negociat cu Premier 
Energy: 
Clienții au încheiat un contract cu Premier Energy pentru o perioadă de un an de zile și sunt 

facturați la prețul ofertat de 114 lei/MWh, pentru toate categoriile de consum. 
 

Pentru orice informatii, ne puteti contacta: 
 

 adresa de email:  preluareotto@premierenergy.ro  
 la sediul din Otopeni:  str. Bucurestilor, nr. 80, Otopeni, Ilfov (L – V: 800 – 1730, S: 900 – 1600  ) 
 la sediul din Bucuresti: str. Vasile Alecsandri, nr. 4, cladirea A, et. 2, sect. 1, Bucuresti 
                                                    (L – V: 900 – 1730) 

 
Vă mulţumim! 


