
   Domeniul si modalitătile alese pentru desfăsurarea actiunilor de informare a consumatorilor

Nr. crt Nr. actiuni

1 1

2 1

3 2

4 2

II.Numărul consumatorilor care se informează 2451

III.Primele 5 subiecte cele mai des întâlnite în apelurile telefonice ale consumatorilor, primite la
numărul dedicat consumatorilor si sinteza modului de rezolvare a acestora

Nr crt
1.

IV.Primele 5 subiecte cele mai des întâlnite în petitiile scrise ale consumatorilor si sinteza modului
de solutionare a acestora

Nr crt
1.

 Raport privind activitatea de informare a consumatorilor pe anul 2015

Compartimentul 
de informare

Pagina de internet Numar apeluri primite la numarul telefonic 
dedicat consumatorilor

- -
  -nu am primit apeluri telefonice de la clienti la numarul dedicat consumatorilor

36 2415 0

Subiect Sinteza modului de rezolvare

  -nu am primit petitii scrise de la consumatori.
nu am primit petitii scrise -

Subiect Sinteza modului de rezolvare

Domeniu Modalitate
 Art 6/a  drepturile si obligatiile consumatorului.                                                                   
Art 6/b  preturile si tipurile de tarife regl. pract.          Art 
6/d  principalele conditii generale de contactare                                                            
Art 6/j alte informatii de interes pentru consumatori; - 
Oferta de furnizare gaze naturale pentru consumatori 
noncasnici                               

Art 5/a Pagina de internet                 

Art 6/a drepturile si obligatiile consumatorului                       
- Extras din Legea Nr.123/2012 energiei electrice si a 
gazelor naturale -Art.143-145;                                        
Art 6/j alte informatii de interes pentru consumatori                                                            
- Extras din NTPEE 2008 -Exploatarea instalatiilor de 
utilizare gaze naturale                                                        
-Oferta de furnizare gaze naturale pentru consumatori 
noncasnici                                                                                                

Art 5/b Afisare la punctele de relatii 
cu clientii                                             

Art 6/j -alte informatii de interes pentru consumatori    -
Extras din NTPEE 2008 - Zona de protectie              -
Instructiuni pentru utilizarea gazelor naturale                                                        

                                               Art 
5/d Transmiterea de materiale inf. 
catre clienti

- Extras din NTPEE 2008 - Exploatarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale utilizarea gazelor naturale.
- Extras din NTPEE 2008 -Anexa 8.
Instructiuni pentru utilizarea gazelor naturale.                      

Art 5/c Publicare in mass-media 
scrisa nationala sau locala                  


