
 
  

PROCEDURĂ INTERNĂ 
PRIVIND ÎNREGISTRAREA, INVESTIGAREA ŞI 

 SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR 

Punct de lucru Tarnaveni 

 
Procedura internă cuprinde următoarele categorii de informaţii: 

 Înregistrarea petiţiilor 

  

Furnizorul are obligaţia de a răspunde solicitării primite din partea oricărui solicitant/ consumator, 

având ca obiect încheierea/ modificarea unui contract de furnizare reglementată/ negociată a gazelor 

naturale. 

Petiţiile se înregistrează in registru unic de evidenţă a petiţiilor. 

1.Modalităţile prin care consumatorul poate înainta o petiţie: 

a.Petiţiile se pot face telefonic, prin fax, prin e-mail la adresa de e-mail office@padogroup.ro, depune 

direct al registratura societăţii sau expediate prin poştă cu confirmare de primire. 

b.Numărul de telefon la care se apelează petiţiile este: 0365 882961;  

c.Numărul de fax la care se apelează petiţiile este: 0365 445 973; 

d.Pe siteul www.padogroup.ro la sectiunea contact 

e.Compartimentul responsabil cu primirea şi înregistrarea petiţiilor este Registratura, 

 aflată la punctul de lucru situat in localitatea Tarnaveni,str.Partizanilor,nr.18, cu program în 

zilele lucrătoare între orele 9,00 – 16,00; 

f.Programul audienţelor este zilnic în timpul orelor de program; 

g.Termenul maxim de soluţionare a petiţiilor este de 15 zile lucrătoare; 

2.Programul audienţelor sub forma de nume, prenume, funcţie, zi şi interval orar: 

- Ignat Anica, Administrator, luni, marţi, miercuri, joi, vineri, între orele 9.00-16.00 

- Ionascu Daniela Rodica,Operator date, luni, marti, miercuri, între orele 9.00-16.00 

3.Categoriile de petiţii şi soluţionarea în funcţie de obiectul acestora cu indicarea: 

  - Termenul maxim de  soluţionare pentru fiecare categorie este: 

  - Petiţii cu privire la serviciile de furnizare a gazelor naturale este de 15 zile. 

  - Petiţii cu privire la serviciile de verificare/ revizie a instalaţiei de utilizare gaze naturale este de 15    

zile. 

 - Petiţii cu privire la alte solicitari  ale consumatorului, termenul este de 30 zile de la data primirii 

respectivei solicitari 

4.Consumatorul are posibilitarea de a apela la ANRE în cazul în care divergenţa nu este soluţionată 

pe cale amiabilă cu furnizorul sau la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a divergenţelor 

ocazionate de interpretarea şi aplicarea clauzelor contractuale şi posibilitatea de a se adresa instanţei 

competente. 
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5.Modul de întocmire şi menţinere a registrului unic de evidenţă a petiţiilor adresate de către 

consumatori.Raportarea datelor şi informaţiilor precum şi evidenţa petiţiilor adresate de către 

consumatori se va ţine de către personalul compartimentului însărcinat cu primirea şi înregistrarea 

petiţiilor şi se va înregistra în Registrul unic de evidenţă, special conceput pentru înregistrarea petiţiilor 

adresate de către consumatori. 

Registru Unic de Evidenţă va conţine următoarele informaţii: 

  - Data de intrare (înregistrare) a petiţiei. 

  - Datele de identificare a consumatorului care a depus petiţia. 

  - Data programării consumatorului în cauză pentru audienţă în vederea soluţionări pe cale amiabilă. 

  - Data soluţionării petiţiei înaintate de către consumator. 

Raportarea datelor şi informaţiilor se va face de către SC PADOGROUP INFRASTRUCTURES SRL 

prin trimiterea unui e-mail cu toate datele solicitate la adresa: anre@anre.ro şi trimiterea prin fax la 

numărul: 021 312 43 65 

6.Soluţionarea petiţiilor consumatorilorFurnizorul are obligaţia de a răspunde sesizărilor oricărui 

consumator cu privire la calitatea gazelor naturale furnizate. 

 Furnizorul are obligaţia de a furniza gaze naturale care să respecte condiţiile minime de calitate 

a gazelor naturale prevăzute în Acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/ preluare 

comercială. 

 Solicitantul/ consumatorul are dreptul de a adresa ANRE reclamaţii în legătură cu nerespectarea 

de către furnizor a obligaţiilor care revin acestuia, conform prevederilor mentionate in standardul  de 

performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. 

 Pentru analiza situaţiei, ANRE va parcurge următoarele etape: 

 a) verificarea, inclusiv prin constatarea la faţa locului, a aspectelor semnalate în reclamaţie, 

contactarea reclamantului şi/ sau a furnizorului, dacă este necesar pentru obţinerea unor informaţii 

suplimentare; 

 b) comunicarea răspunsului către reclamant, 

 c) admită că reclamaţia este justificată şi să impună furnizorului un termen de realizare a    

obligaţiilor care îi revin; 

 d) respingă reclamaţia, justificând cauzele respingerii. 

 În cazul în care reclamaţia s-a dovedit a fi justificată, ANRE va proceda la sancţionarea 

furnizorului, în conformitate cu prevederile legale. 

Cu stimă.  

 

Administrator                                                    

Ignat Claudiu Dorin 

 

 

 


