“Stima i clien i,
Îmbunat irea continu a calit ii seviciilor oferite i a rela iei cu clien ii societ ii bazate pe transparen
i respect, constituie priorit ii permanente pentru noi i principiul pe care se ghideaz S.C. Gaz Vest S.A.
Pe aceast cale v inform m asupra implement rii standardelor de performan în activitatea de
furnizare a gazelor naturale pe pia a angro. Începând cu data de 01 octombrie 2007, prin Ordinul nr.
37/01.10.2007 al pre edintelui ANRE, publicat în Monitorul Oficial nr. 690/11.10.2007, a fost aprobat standardul
de performan pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.
Principalele aspecte cu impact asupra activit ilor legate de furnizarea gazelor naturale i pe care
societatea noastr , în calitate de furnizor licen iat, are obliga ia de a le rezolva, în condi iile i la termenele
prev zute prin ordinul ANRE, sunt cele referitoare la:
a. contractarea gazelor naturale avînd ca obiect încheierea/modificarea unui contract de furnizare
reglementat .
b. con inutul facturilor i eventualele erori con inute de acestea.
c. sesiz ri cu privire la calitatea gazelor furnizate.
d. solicit ri privind m surarea cantit ilor de gaze naturale, respectiv sesiz ri cu privire la func ionarea,
înlocuirea, remedierea, schimbarea amplasamentului contorului i alte asemenea.
e. neîndeplinirea obliga iilor de plat ale furnizorului : în cazul în care, în termen de 20 de zile de la data
la care obliga iile furnizorului (de la aliniatele a, b, c, i d) au devenit scadente, acesta nu informeaz în scris
consumatorul cu privire la penalit ile exigibile sau nu efectueaz plata acestora, furnizorul va pl ti penalit i
suplimentare – penalit ile suplimentare nu se aplic în cazul în care exist un litigiu între furnizor i consumator.
R spunsul la sesiz rile men ionate la literele a, b, c, îl ve i primi prin po t în termen de 15 zile de la
înregistrarea solicit rii, iar pentru sesizarea men ionat la litera d, în termen de 30 de zile.
Penalit ile, în cazul nerespect rii termenelor de r spuns sunt urm toarele:
Num rul articolului
a. Contractarea gazelor
naturale
b. Solicit ri privind facturile
c. Calitatea gazelor naturale
d. Solicit ri privind m surarea
e. Penalit i datorate pentru
neîndeplinirea obliga iilor de
plat ale furnizorului

Perioada de timp specificat
15 zile de la data primirii
cererii
fiecare zi suplimentar (dar
nu mai mult de 15 zile)
15 zile de la data primirii
cererii
fiecare zi suplimentar
15 zile de la data primirii
cererii
fiecare zi suplimentar
30 zile de la data primirii
cererii
fiecare zi suplimentar
20 zile de la data la care
obliga iile furnizorului au
devenit scadente

Suma specificat
30 lei
5 lei
30 lei
5 lei
50 lei
10 lei
30 lei
5 lei
150 lei

Completarea reclama iilor: solicit rile i reclama iile clien ilor pot fi transmise, în form scris , prin
po t la sediul societ ii la adresa – Arad, Calea Victoriei nr. 35A, cod po tal 310158, prin fax la numerele 0257 –
348404 sau 0257 – 348410. Reclama ia va cuprinde obligatoriu datele de identificare a clientului (nume, prenume,
adresa locului de consum - localitate, strada nr., bloc nr., apartament nr., dup caz, jude , i codul abonat), toate
datele bancare personale (numele destinatarului, numele b ncii, codul bancar), inclusiv num rul contului bancar
în care societatea noastr ar trebui s transfere penalit ile men ionate, dup caz.
Reclama iile privind nerespectarea de c tre furnizor a obliga iilor prev zute în standardul de
performan pot fi depuse în termen de maxim 30 de zile de la data exigibilit ii obliga iei de r spuns prev zut .
Furnizorul are obliga ia s verifice aspectele semnalate i s comunice, în termen de cel mult 20 de zile de la data
primirii reclama iei, un r spuns reclamantului.
Dac nu ve i fi mul umit de r spunsul primit, ave i posibilitatea s v adresa i ANRE în termen de 60 de
zile de la data exigibilit ii sesiz rii.
Procedura de solu ionare a reclama iilor nu implic nici un fel de cheltuieli din partea clien ilor.
V mul umim.”

