COMUNICAT MIHOC OIL
Activitatea de furnizare gaze naturale
Stimati consumatori si viitori consumatori de gaze naturale in sistemele de distributie
operate de MIHOC OIL,
In urma vizitelor din teren din partea unor alti furnizori de gaze naturale s-au create confuzii
printre unii consumatori si ne-am vazut nevoiti sa ne adresam dumneavoastra in vederea emiterii
unor clarificari:

S . C . M I H O C O I L S . R . , reprezentata prin Andreea Firastrau Mihoc, in calitate de Administrator al

societatii, cu sediul social in sat Leghin, comuna Pipirig, judetul Neamt, adresa de corespondenta si punct de lucru
deschis in Roman, Str. Aprodul Arbore,, n r. 2, telefon/fax 0233740703, este operator licentiate ANRE al

sistemului de distributie din comuna dumneavoastra si asa vom ramane pe perioada celor 49 de ani
cat este valabil contractul de concesiune al serviciului de utilitate publica distributie gaze naturale
incheiat cu autoritatea publica locala.
S . C . M I H O C O I L S . R in calitatea de operator licentiat ANRE al sistemului de distributie are
urmatoarele d r e p t u r i s i a t r i b u t i i :
 dezvoltarea si exploatare conductelor de gaze naturale ce sunt in proprietatea societatii
 distribuirea (vehiculare) gazului furnizorilor de gaze naturale catre consumatorii finali
 emiterea de solutiilor de racordare
 punerea in functiune a instalatiile de utilizare cu gaze naturale
 asigurarea masurarii gazului prin intermediul contorilor de gaz ce sunt in proprietatea
societatii
 citirea contorilor
 asigurarea prin personalul autorizat, interventiilor in sistemul de distributie gaze naturale

Pe retelele de distributie gaze naturale ale societatii MIHOC OIL poate vinde gaze orice furnizor
licentiat ANRE. Acesta va furnizeaza gazele, in urma incheierii unui contract de prestari servicii cu
MIHOC OIL in vederea distribuirii gazelor de la punctul de predare din sistemul national de
transport pana la punctul final de consum al fiecarui consumator. Aceasta activitatea este contra cost
si este reglementa de ANRE, respectiv prin plata tarifului de distributie gaze naturale, tarif ce se
regaseste in contractul consumatorului final cu furnizorul ales, inclusiv in contractele de furnizare
ale societatii MIHOC OIL cu consumatorii finali.
In localitatile in care detinem si operam sistemele de distributie gaze naturale, MIHOC OIL SRL
presteaza si servicii de furnizare a gazelor naturale in baza Licentei de furnizare a gazelor naturale.
Totodata de cativa ani pe distributiile noastre furnizeaza gaze naturale catre sute de consumatori
finali si furnizori precum PREMIER ENERGY, EON ROMANIA, ENEL ENERGIE SA, ENGIE, CEZ
Vanzare, CIS GAZ, ENEL MUNTENIA, NOVA POWER&GAZ, MET ROMANIA ENERGY.
Facturile de gaz intocmite de ceillati furnizori catre consumatorii finali, se realizeaza in urma
transmiterii de catre MIHOC OIL a citirilor de contori.
Piata de furnizare a gazelor naturale este libera si potrivit Regulamentului privind
furnizarea gazelor naturale catre clienţii finali aprobat prin Ordinul ANRE Nr. 29/2016
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dumneavoastra va puteti schimba furnizorul de gaze la fiecare 21 de zile si este un process gratuit,
de care se va ocupa pentru dumneavoastra noul dvs. furnizor.
Referitor la pretul facturat, indiferent de pretul din oferta sau/si din contract:
In perioada de consum 01.04.2022-31.08.2023 toti furniorii de gaze naturale vor respecta
prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 27/2022, privind masurile aplicabile clientilor finali din piata
de energie electrica si gaze naturale, dupa cum urmeaza:

Prețul final facturat de gaze naturale este format din următoarele componente:
➢ componenta de achiziție care este stabilită lunar, conform condițiilor prevăzute la art. 3 din OUG nr. 27/2022;
➢ componenta de furnizare, în valoare de 0,012 lei/kWh* (respectiv 3,8% din prețul final), ce reprezintă costul
MIHOC OIL pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, conform condițiilor prevăzute la art. 4 din OUG nr.
27/2022;
➢ componentele reprezentate de tarifele reglementate și stabilite conform reglementărilor ANRE pentru
serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție, transport și înmagazinare aferente gazelor
naturale;
➢ componenta reprezentată de TVA, mai precis 19% din prețul final.
➢ Prețul final facturat de gaze naturale va fi calculat în funcție de costul mediu de achiziție al gazelor, cost
ce poate să varieze de la lună la lună, în funcție de mixul de achiziție (producție locală, import, înmagazinare),
însă nu va putea depăși valoarea de 0,31 lei/kWh (TVA inclus).
In sensul intelegerii corecte si complete a cadrului de reglementare dispus prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 27/2022, va rugam sa analizati textul integral al acesteia, ce il regasiti si pe site-ul societati

Data fiind e volut ia cre scatoa re a p ret uri lor de a chi zit ie a energiei electrice si a gazelor
naturale inregistrata in ultima perioada pe piata energiei din Romania consumatorii carora le-a
expirat contractul de furnizare au fost anuntati de faptul ca MIHOC OIL nu mai prelungeste perioada
contractuala si t o t i c o n s u m a t o r i i c e n u s i - a u r e s p e c t a t o b l i g a t i i l e c o n t r a c t u a l e a u p r i m i t
notificare judiciara d e denuntare unilate ra la a cont ractu lui.
Cei ce se afla in situatia de mai sus sunt rugati să întreprinda demersurile în vederea încheierii
unui contract de furnizare cu un alt furnizor de gaze naturale si va rugam sa alegeti oferta care
corespunde cel mai bine nevoilor dumneavoastră, de la oricare dintre furnizorii care își desfășoară
activitatea pe piața din România. Consultarea ofertelor disponibile poate fi făcută accesând
următoarea adresă: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife .
Totodata va anuntam ca in situatia in care nu veti gasiti un furnizor de gaze naturale in timp util,
veti avea asigurata continuitatea in furnizarea gazelor naturale de un Furnizor de Ultima Instanta,
ce este obligat sa va asigu re fu rniza rea g azelo r natura le pe o perioad a de 12 luni si de
a c e a s t a p r o c e d u r a s e v a o c u p a s o c i e t a t e a n o a s t r a , dumneavoastra urmand doar sa primiti in
fiecare luna factura emisa de FUI-ul desemnat de ANRE din fiecare luna la pretul plafonat pe
perioada OUG 27/2022 respectiv pana in 31 august 2023.
Pentru consumatorii ce se afla in aceasta situatie M I H O C O I L va ramane alaturi in calitate de
operator al sistemului de distributie din localitatea dumneavoastra, vom distribui gazele noului dvs.
furnizor catre punctele dvs. de consum, vom citi contorul de gaze naturale si vom asigura
interventiile in sistemul de distributie.
Informatie utila: pe factura noului furnizor de gaz veti regasi la numarul de interventii numarul
societatii MIHOC OIL SRL.
Cu stima si respect,

Conducerea S.C. MIHOC OIL S.R.L.
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