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DECIZIE nr. 1989/29.10.2020 

de desemnare a societăţii CIS GAZ S.A.  

în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale  

 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 144 şi ale art. 179 alin. (2) lit. c) din Legea energiei electrice şi 

gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicitarea de desemnare în 

calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale, transmisă de societatea CIS GAZ S.A. prin 

cererea nr. 413/15.10.2020, înregistrată la ANRE cu nr. 81575/15.10.2020,  

în temeiul art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

ale dispoziţiilor art. 15 alin. (2) şi (3) din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor 

naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 173/2020, 

 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea 

decizie: 

 

Art. 1 – Societatea CIS GAZ S.A., cu sediul în str. Voinicenilor nr. 686, localitatea Sântana de Mureş, 

judeţul Mureş, înregistrată în Registrul Comerţului sub numărul de ordine J26/838/1991, este desemnată 

în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale. 

 

Art. 2 – Societatea CIS GAZ S.A., în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale, are 

obligaţia să publice, pe pagina proprie de internet, într-o secţiune dedicată furnizării în regim de ultimă 

instanţă, cu acces direct de pe pagina principală, următoarele: 

a) prezenta decizie, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (5) din Regulamentul privind 

furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 

173/2020;  

b) contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă, cu respectarea 

prevederilor art. 25 alin. (2) din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor 

naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 173/2020; 

c) preţurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă și valorile 

componentelor acestora, cu  respectarea prevederilor art. 31 - 35 din Regulamentul privind 

furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 

173/2020. 
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Art. 3 – Societatea CIS GAZ S.A., în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale, are 

obligația de a solicita fiecărui operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale în parte încheierea 

unui contract de distribuție a gazelor naturale, distinct de alte contracte de distribuţie încheiate cu 

operatorul respectiv, dacă acestea există, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (3) din Regulamentul 

privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 

173/2020. 

 

Art. 4 - Societatea CIS GAZ S.A., în calitate de furnizor de ultimă instanţă de gaze naturale, are 

obligația de a transmite ANRE, în perioada 1 - 10 mai a fiecărui an, documentele care atestă îndeplinirea 

condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanţă a 

gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 173/2020. 

 

Art. 5 - Societatea CIS GAZ S.A. va asigura furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă cu 

respectarea prevederilor Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat 

prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 173/2020. 

 

Art. 6 – Societatea CIS GAZ S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  

 

Art. 7 -  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Preşedintele 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

Dumitru CHIRIŢĂ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


